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Introduksjon
Middelalderbyene i Norges synes alt tidlig å ha hatt monopol på oppkjøp
av varer i omkringliggende områder. Vi vet ikke sikkert når slike
rettigheter oppsto og i hvilke områder privilegiene gjaldt. Her skal vi
undersøke hvilke omland byene i Norge kan ha hatt til ulik tid, med
særlig vekt på Oslo og Østlandet. På 1200-tallet skriver Snorre at Harald
Hardråde lot reise kjøpstad øst i Oslo, for det var godt for tilførsel der
og rik landsbygd omkring (Hkr, Harald Hardrådessaga kap. 58). Men
hva var egentlig Oslos omland, hvordan endret det seg over tid, og
hvordan var de «formelle» omlandene knyttet til rurale rettskretser?

Den ukjente forfatteren av Historia Norwegie omtaler omkring 1150-
75 kysten av Norge som et Decapolis, som betyr «10 byer». Forfatteren
alluderte kanskje til Bibelen, der Decapolis brukes om byene i det
kristne kjerneområdet i Midtøsten som var assosiert med en kristen
sivilisatorisk kraft. Historikeren Gustav Storm tok forfatteren bok-
stavelig, og identifiserte de ti kystbyene i Norge med Oslo, Nidaros,
Bergen, Borg, Tønsberg og Konghelle, og dessuten Stavanger, Veøy,
Skien og Kaupanger i Sogn (Storm 1880:76). De seks førstnevnte var
de viktigste og eldste byene, og hadde noen tiår tidligere, i 1135, blitt
omtalt som civitas av den godt informerte Anglo-normanniske his-
torieskriveren Ordericus Vitales. Dette var trolig byer med egne bylover.

Kongelige påbud i senmiddelalderen (1350-1536) tok sikte på å for-
hindre utlendinger i å kjøpe opp varer på landsbygda og beskytte de
norske byenes handelsprivilegier på hjemmemarkedet. Bøndene hadde
tradisjonelt rett til å drive byttehandel seg imellom. Men alt øvrig over-
skudd fra jordbruk, fiske og fangst og andre næringer skulle kanaliseres
til byene for videre omsetting og avgifts-belegning (Blom 1959:529;



1967). Påbudene var særlig rettet mot oppkjøpere fra hansabyer i det
tysk-romerske riket. Ved å regulere hjemmemarkedet til fordel for «sine»
byer kunne kongen lettere kontrollere handelen og samle inn avgifter.
Vi vet lite om hvor formaliserte byenes omland egentlig var, og når
handels-monopoler oppsto. Her skal vi se nærmere på disse to spørs-
målene i lys av rettskretsene i Norge. Falt disse sammen med områdene
der byene hadde særskilte fortrinnsretter? Og hvordan endret dette seg
i løpet av middelalderen?

I boka Oslos historie diskuterte historikeren Edvard Bull hva Oslos
omland egentlig omfattet og knyttet det særlig til Romerike (Bull
1922:219–228). Han omtalte Oslo for «Romerikes havneby», og pekte på
at det også var et torg i Oslo omkring 1400 som het «Raumatorvet». Men
omlandet var også videre enn dette, og omfattet nær hele Østlandet. Bull
baserte sin tolkning av Oslos omland på en studie av Lektor Karl Fougli
(1916) av kildene fra 1300-1530. Fougli hadde funnet at Oslo hadde øko-
nomiske interesser fra Gøtaelven i sør til Gudbrandsdalen i nord, og fra
Solør i øst til Skiensfjorden i vest, altså et område som sammenfalt med
Hamar og Oslo bispedømmer i middelalderen og dess uten også de antatte
områdene for Eidsivatingslagen og Borgartingslagen omkring 1200.

Fougli påpekte likevel at Oslos egentlige omland ikke var så stort.
Primært omfattet det Romerike, Follo, kanskje Borgarsyssel og det nord-
lige Vestfold og dessuten de nærliggende områdene Aker og bygdene
langs Oslofjordens vestside til Drammensfjorden (Bull 1922:220-221).
Bull presenterte slik, via Fougli, Oslos omland som en fast størrelse som
ikke endret seg vesentlig i middelalderen. Han pekte på at det knapt
fantes kilder til Oslos omland forut for 1300 og drøftet heller ikke den
tidlige fasen mer inngående.

Historikerne Arnved Nedkvitne og Per G. Norseng nøyde seg i sin
Oslohistorie med å slå fast at «Dersom en med ʺhovedstadʺ mener en
by med permanente, administrative oppgaver i et visst omland, må en
nøye seg med å kalle Håkon Vs Oslo for Opplandenes og Oslosysles
hovedstad» (Nedkvitne og Nordseng 2000:152). Oslos mer formaliserte
handelsområde og hvordan det kan ha endret seg i løpet av middel-
alderen ble i mindre grad drøftet. Det synes klart at Oslo fikk et oppsving
under kong Håkon V (1299–1319), først som hans hovedsete da Håkon
ennå var hertug, og senere da han gjorde Mariakirken i Oslo til hoved-
sete for kongens kanselli og kongelig gravkirke. Akershus festning ble
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utbygget i Håkon Vs regjeringstid. Men hvordan utviklet Oslos omland
seg før denne tiden?

Bakgrunn
Urbaniseringen i Norge i middelalderen var beskjeden sammenlignet
med andre land i Europa. I England bodde kanskje 20 % av befolkningen
i byer allerede i middelalderen, og i det lite urbaniserte Skottland om -
kring 10 %. I Norge, derimot, bodde neppe mer enn 5 % av befolkningen
i byer (Helle 2006:229, Holt 2009). Også i skandinavisk sammenheng
var det få byer i Norge. Av de kanskje 175 byene i rikene i Kalmar-
unionen (1397–1523) var 16 lokalisert i Norge, anslagsvis 40-50 i
Sverige og omkring 100 i Danmark (Jensen 1990, Helle 2006). Byene i
Norge var ikke mindre viktige av den grunn. Få byer ga grunnlag for
store omland, mindre konkurranse byene imellom, og lettet samtidig
kongens kontroll over handelen. Kongen hadde rett til avgifter og toll
fra handel i byene og forkjøpsrett til bestemte varer. I Danmark viser
kong Valdemars jordebok at danekongen hadde herredømme over
«bare» ca. 20 av kanskje 80 byer omkring 1230 (Helle 2006:64, Ras-
mussen 2011). Andre aktører og «byeiere» enn kongen, som biskoper
og stormenn, hadde dermed en betydelig rolle i handelen. I Norge var
mange av middelalderbyene grunnlagt av kongen (Brendalsmo og
Molaug 2014).

Det kan ha bidratt til å styrke kongelige rettigheter og kontroll over
handel her. Stavanger og Hamar utviklet seg som biskopsbyer fra midten
av 1100-tallet, mens Skien kan ha hatt aristokratisk opprinnelse knyttet
til Bratsberg-slekten (ibid). Likevel sto kongen sterkt i det urbane land-
skapet. Kongen beholdt en form for direkte kontroll over de fire sentrale
byene (Nidaros, Bergen, Tønsberg og Oslo), men ga Hamar og
Stavanger til respektive biskoper kanskje da bispedømmene ble opp-
rettet. I 1388 får vi dessuten vite at Dronning Margrete forlente en mann
på livstid de kongelige inntektene av handelen (skipstoll og kongens for-
kjøpsrett) på Kobbervik («Kauparvik») i Drammensfjorden (DN I 511).

I byer med kjøpstadsrettigheter gjaldt egne bylover, såkalt Bjarkøy-
retter. Byloven gjaldt innenfor takmarken det vil si innen byens formelle
avgrensing, men også på handelsskip som fartet mellom byene. Byen
var slik rettslig skåret ut av omlandet der herredsretten gjaldt. Bylover
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Figur 1. Byer og kjøpsteder ca. 1130 (etter Knut Helle 2006, 41–44)),
og mulig lagsogninndeling i 1223 basert på opplysninger i Håkon
Håkonssons saga (etter Iversen 2015, 103). © Frode Iversen



eldre enn 1276 kjennes bare for Trondheim (Hagland og Sandnes 1997).
I 1276 ble Magnus Lagabøtes bylov vedtatt for Bergen, og egne redak-
sjoner med likelydende lover som Bergen er bevart for Trondheim, Oslo
og Tønsberg. For øvrig hører vi lite eller intet om bylover for andre
norske byer med kjøpstadsrettigheter. En egen Våganbok omtales
riktignok i 1291, men har gått tapt (DN III, 30), og i Hamarkrøniken fra
omkring 1550 nevnes ”...en streng byrett beskrevet artikkelvis for at all-
ting skulle gå skikkelig til...” (Pettersen 1986, 27).

Fram til 1274 var det regionale variasjoner i herredsretten, og ulike
landskapslover som Borgartingsloven, Gulatingsloven, Frostatingsloven
og Eidsivatingsloven gjaldt. Med Magnus Lagabøtes landslov fra 1274
ble det rurale lovverket gradvis samordnet i hele riket. Denne endringen
var av stor betydning. I vår sammenheng kan det være viktig at utvikling
av et felles lovverk også muliggjorde og forenklet endringer i de geo-
grafiske rettskretsene som nå ikke lenger var bundet til forvaltning av
regionalt ulike lovverk (Taranger 1898, 1915).

Den geografiske organiseringen av rettsområdene i Norge gjen-
nomgikk store endringer på 12- og 1300-tallet. Det er vanskelig å
tidfeste om endringene inntraff før eller etter 1274 loven. I Magnus
lagabøtes landslov fremgår det hvor representantene som møtte på
lagtingene kom fra, og for Eidsivatingslagen var dette område mindre
enn det som synes å fremgå av Historia Norwegie (L 1 1c; Taranger
1915:7). Min hypotese er at byenes omland i stor grad speilte den rurale,
rettslige administrative organiseringen på lavere nivå. Hvert av de fire
lagdømmene i Norge før 1274 var underinndelt i to lagsogn, unntatt Fro-
statingslagen med tre lagsogn. Jemtland var nemlig blitt innlemmet i
riket under kong Sverre i 1170-årene. I 1223 var det slik ni slike lagsogn
i Norge, ifølge Håkon Håkonssons saga (HH 85–95) (Figur 1). Jeg vil
undersøke om lagsognene og deres underinndelinger kan settes i
sammenheng med byenes eldre handelsområder og omland. Først skal
vi undersøke situasjonen i senmiddelalderen som i praksis var den
perioden som Edvard Bull vektla da han koblet Oslo særlig sterkt til
Romerike.

Byenes omland, monopol og cirkumferens i høy- og senmiddelalder
Allerede Håkon V Magnussons retterbot fra 1299 forbød folk å drive
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kramhandel og holde torg for hver manns dør. Bøndene kunne handle
seg mellom, men kjøpmenn skulle selge varene sine i kjøpstaden(NgL
III 42, RN II 1011). Ett av de første konkrete omlandene vi hører om på
Østlandet er omlandet til Skien. I 1358 fikk denne byen fornyet eller
formalisert sine handelsrettigheter. Privilegietbrevet henvendte seg til
innbyggerne i Skien og Skienssyssel og synes å vise byens handels-
rettigheter for nettopp det området. Skiens syssel omfattet Grenland,
Øvre Telemark og Numedal. Etter forn vane fikk byen rett til å tilvirke
malt og drive kjøp og salg av korn, brynestein, såkalt hardstein (Hard-
stæinum) og andre vareslag (DN xV 20, RN VI 489). Byen hadde slik
retten til å kjøpe opp korn i dette området og dessuten det vi kjenner
som Eidsborgbryner, som var en stor eksportartikkel i middelalderen.

I 1384 hører vi mer detaljert om urbane omland andre steder i Norge
(Helle 2006:128). Den aktuelle saken gjaldt kjøpsteder nord for Stad
som fra gammelt av hadde hatt takmark (NgL III 121, RN VII 1191).
Problemet var at sjøfarende ikke lenger førte handelsvarene sine til slike
kjøpstevner, og at oppkjøp foregikk ulovlig i fjorder og fiskevær. Dette
truet eksistensen til de gamle kjøpstedene, og kongen fant det nødvendig
å slå fast handelsmonopolområdene det enkelte kjøpsted hadde.
Skipnaden fra 1384 slo fast at folk fra Finnmark til Helgeland skulle
bringe varene sine til Vågan. Trondheim hadde handelsmonopol i
Namdalen, Trondheim fehirdsle og Nordmøre. Veøy hadde handels-
monopol i Romsdal og Borgund i Sunnmøre (NgL III 121, RN VII
1191). Bestemmelsen understreker trolig eldre sedvaner og rettigheter
slik vi også så for Skien noen tiår tidligere.

Omlandene som omtales i 1384 var dels sammenfallende med
lagsogn, dels med eldre fylker: Vågan var kjøpstad i Hålogaland lagsogn
som hadde status som selvstendig lagdømme da Historia Norwegie ble
forfattet 1150-75 (Iversen 2015, Tveit 2015). Trondheim hadde monopol
i ti av de elleve fylkene i Trondemia som ifølge Historia Norwegie var
et eget patria (dvs. lagdømme). Dette ellevte fylket var Romsdal der
Veøy hadde handelsretter. Både Veøy og Borgund lå i fylker i utkanten
av sine lagdømmer – områder som trolig var blitt integrert nokså sent i
henholdsvis Frostatingslagen og Gulatingslagen, slik Knut Helle har dis-
kutert for Sunnmøre (Helle 2001, Iversen 2015). Han finner at Sunnmøre
fremdeles på 1000-tallet hadde en løsere tilknytning til Gulatingslagen.
Det er mer usikkert når Romsdal ble knyttet til Frostatingslagen.

248 FRODE IVERSEN



For Bergensborgerne representerte bestemmelsen i 1384 en inn-
skrenkning av rettighetene. I 1361 hadde de fått stadfestet rett til å handle
fritt på alle steder i nord og sør der handel var tillatt. Nå fikk de bare
gjøre oppkjøp og holde handelsstevne i Vågan (Helle 2006:128). Trolig
forsøkte kongen å redusere hanseatenes innflytelse gjennom denne og
andre forordninger. Handel skulle derfor foregå på faste steder der ingen
skulle gjøre såkalte landkjøp – det vil si kjøpslåing i landdistriktene, en
virksomhet som underminerte kongen og kjøpstedene (Helle 2006:129).

For middelalderbyene i Sørøst-Norge er det ikke direkte opplysninger
om definerte rettigheter i bestemte omland før på 1400-tallet. I forbindelse
med oppkjøp av trelast hadde det fra 1200-tallet utviklet seg lasteplasser
på Østlandet der trevirke ble kjøpt opp og toll innkrevd. Det gjaldt plasser
som Son og Drøbak i Follo, Koppervik, Bragernes og Strømsø ved utløpet
av Drammenselva, Snekkestad, Melsomvik og Sandefjord i Vestfold og
Langesund ved Skien, som de meste kjente (Helle 2006:129; Brendalsmo
2011). Ifølge Knut Helle brøt oppkjøpene på ladestedene med de rettslig
garanterte handelsmonopolene som høymiddelalderbyene hadde (Helle
2006:129). På 1400-tallet fikk Stavanger bestemte eneretter innen
Stavanger bispedømme (1425), Marstand i Båhuslen (1442), Oslo i Oslo
bispedømme (1445) og Skien i Telemark med landet innenfor (1473). I
1508 fikk Oslo dessuten privilegier som ga byens borgere enerett på
trelasthandel innenfor Jeløya og Drammensfjorden (Sogner 1977:59).

Det er likevel flere uklarheter omkring disse til dels motstridende rettig-
hetsområdene, ikke minst hvordan de vokste fram og endret seg over tid.
Stavangers monopolområde tilsvarte det gamle Ryfylke lagsogn som trolig
også omfattet Valdres og Hallingdal som på 1300-tallet rettslig ble overført
til Oslo. Byen synes likevel å ha beholdt sine gamle rettigheter her. Både
Marstrand og Skiens privilegieområder var som nevnt lagsogn, Marstrand
for Båhuslen og Skien for Skienssyssel. Unntaket var faktisk Oslo som i
1445 fikk privilegier i hele Oslo bispedømme som også omfattet Båhuslen
og Grenland der Marstrand og Skien også hadde rettigheter.

På slutten av 1500-tallet fremsatte byborgere i Norge oftere krav om
enerett til all handelsvirksomhet i bestemte områder omkring byene – i
såkalte cirkumferenser. I 1557 klaget borgerne i Oslo, Tønsberg og
Sarpsborg at de ikke lenger fikk handle «wtj Wigenn och Baghus lenn»,
dvs. i dagens Båhuslen (DN I 1119). Tremils cirkumferenser ble opp-
rettet for Stavanger (1607), Fredrikstad (1627), Christiania (1632),
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Christiansand (1641) og Tønsberg (1653) (Eliasen 2006, 158). Enevolds-
staten styrket byenes privilegier og monopolstatus i omlandene ytter-
ligere i 1662 (Holmboe 2012). Det ble skilt mellom en indre sone med
monopol og en ytre sone med fortrinnsretter. Det er kanskje slike for-
trinnsretter vi ser for Oslo alt på 1400-tallet da byens privileger gjaldt i
et område der også Marstrand og Skien hadde privileger. Dette kan ha
dannet en parallell til Bergen som hadde særskilte oppkjøpsretter i nord.

Byenes omland i den eldste fasen
Vi skal her se på hvordan rettskretsene endret seg i middelalderen. Jeg
starter med Historia Norwegie fra 1150-75, som er den eldste kilden til
lovlandskapet i Norge, og ser deretter på lagsognene i 1223 og til sist
på rettsområdene i senmiddelalderen fram til 1604 da Christian IVs lov
gir en oversikt over disse.

Gustav Storm mente at Historia Norwegie viste en eldre rettsgeo-
grafisk inndeling av Norge (Storm 1880, xxVI-xxVII). Dette har siden
blitt underbygget av særlig Knut Robberstad (1951), Inger Ekrem (1998)
og Lars Boje Mortensen (Ekrem og Mortensen 2003:14). Også jeg for-
utsetter at Historia Norwegie speiler en eldre rettslig inndeling av Norge.

Inger Ekrem mente at skriftets formål var å vise fram et velorganisert
norsk kongedømme verdig status som selvstendig kirkeprovins før
Norge ble erkeprovins i 1152/53 (Ekrem 1998; Ekrem og Mortensen
2003). Lars Boje Mortensen foreslo at Historia Norwegie ble forfattet
1150–1175 e.Kr. (Ekrem og Mortensen 2003:8, 23). Han baserte det på
at Historia Norwegie omtaler at Island betalte tributt til Norge. I verdslig
forstand skjedde ikke det før i 1264. Tributten som er omtalt må derfor
trolig være tiende betalt til erkebiskopen i Nidaros. Derfor er det mindre
sannsynlig at verket ble forfattet før opprettelsen av kirkeprovinsen, slik
Ekrem mente. Siden Jemtland ikke er omtalt som en del av riket, som
det ble i 1177, mener Mortensen at verket ble skrevet en gang i tredje
kvartal av 1100-tallet. Det er også mitt utgangspunkt.

Historia Norwegie (1150-75) deler Norge i tre geografiske hoved-
områder: Kystlandet, Midt- eller Fjellandet og Finnenes land (Ekrem og
Mortensen 2003:54–64). Det var fire lagdømmer (patriae) i Kystlandet
og fire i Fjellandet, mens slike ikke er omtalt for Finnenes land. Det var
30 provinser til sammen i Kystlandet og tolv i Fjellandet. De 42 regioner
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i åtte lagdømmer utgjorde dermed de viktigste enhetene for samhandling
i Norge på 1100-tallet utenom de samiske områdene (tabell 1).
Håkon Håkonssons saga er en hovedkilde til den rettslige organiseringen
i Norge i 1223. I forbindelse med det såkalte Bjørgvinsmøtet angis
embetsområdene for flere av de ni lagmennene som deltok på møtet
(Helle 1972:248; HH 85–98). Vi får da vite hvordan lovområdene var
underinndelt. Det var to lagmenn i hvert av lagdømmene i Norge unntatt
i Frostatingslagen med tre, der Jemtland som nevnt hadde kommet til
under kong Sverre (Indrebø 1936, Seip 1934).
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Tabell 1. Inndeling av Norge i Historia Norwegie ca. 1150-75 med iden-
tifisering av provinser. Identifiseringen er diskutert og mer inngående
behandlet i Iversen 2015 og 2016.



Som jeg har vist i et annet arbeid (Iversen 2016) lar inndelingen i 1223
seg langt på vei forene med opplysningene i Historia Norwegie. Det er
bare det at Historia Norwegie ikke omtaler underinndelingen av
lagdømmene i lagsogn. I Fjellandet var det fire patriae, ifølge Historia
Norwegie, og to lagsogn i 1223, slik at hvert av de senere lagsognene
her synes å ha omfattet to partriae hver. Det virker sannsynlig at Ranrike
(Båhuslen) hadde eget lagting før det ble integrert i Norge under Olav
Haraldsson (1015-1028). Ranrike ble opprettholdt som lagsogn med eget
lagting på Foss ut middelalderen. Det fremgår i Håkon Håkonssons saga
at forfedrene til lagmannen i Ranrike i 1223 hadde vært lagmenn der før
ham. Også Jemtland må ha hatt eget lagting forut for innlemmelsen i
Norge i 1170-årene da det ble underordnet Frostatinget. Jemtland ble
likevel opprettholdt som lagsogn med eget lagting. Videre var Håloga-
land eget lagdømme 1150-75, ifølge Historia Norwegie, og siden et
lagsogn med eget lagting under Frostatinget, slik det også fremgår
indirekte i 1223 (Iversen 2016, under trykking). I tabell 2 har jeg satt
inn sikre og mulige lagting for de aktuelle lagsognene. Dem jeg har satt
i parentes er særlig usikre. For nærmere begrunnelse henvises det til
Iversen 2016 (under trykking).

På 1300-tallet var det tolv lagting i Norge, ikke ni som i 1223 (AM
322 fol; NgL IV, 588; AM 94 4to/NgL III, 4–6; Hallanger og Brandt
1855:7, note 1; Indrebø 1935:74). Det var kommet til ett nytt ruralt
lagting på Agdesiden. I tillegg var flere rurale lagting relokalisert til byer.
Det var fremdeles tre lagting i Frostatingslagen: Steigen, Trondheim og
Jemtland. Tre i Gulatingslagen: Bergen, Stavanger og det nye på
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Tabell 2. Forslag til lagsognsinndeling i Norge i 1223 basert på opplys-
ninger i Håkon Håkonssons saga, etter Iversen 2016.



Agdesiden. Lagsognene på 1300-tallet sammenfalt i stor grad med lag -
sognene i 1604 da Christian IVs lov gir en detaljert oversikt (tabell 3).
I alt nevnes 13 lagting i 1604. Siden 1300-tallet var Båhuslen blitt delt
i to lagsogn med lagting på både Bahus og Foss, og Borgartinget var
flyttet til Fredrikstad.

Borgartinget, Gulatinget, Frostatinget og Eidsivatinget hadde ikke
lenger overordnete funksjoner for de andre lagtingene i sine lovområder.
Det var i mellomtiden etablert et nytt system med kongelige retterting
med utgangspunkt i riksrådet som tok form under Håkon V, og som
utviklet seg til overlagting i Oslo og Bergen, og en form for høyesterett
i hver sin del av landet, nordafjelsk og sønnafjelsk. I 1604 fremgår det
at lagtinget på Agdesiden var «roterende» og ble holdt på omgang i fire
forskjellige sysler. Lagtingene i Oslo, Fredrikstad, Tønsberg og Skien
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Tabell 3. Lagting og tingtider ifølge Kristian Kvarts IVs av 1604.
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Figur 2. Lagsogn ca. 1355-1365. På dette tidspunktet var Valdres og Hal-
lingdal overført til Oslo lagstol. Stavanger by beholdt særskilte
privilegier for dette området middelalderen ut. Det tidligere «søndre
lagsogn» av Eidsivatingslagen ble på 1200-tallet splittet opp og lagt til
nye lagting i Oslo, Skien og Tønsberg. Lagmannen i Tønsberg holdt årlig
lagting i Borg og ambulerte mellom Tønsberg og Borg. De nye lag -
sognene skilte seg vesentlig fra inndelingen i begynnelsen av 1200-tallet
(jf Figur 1). Sannsynligvis fikk byene større innflytelse på handelen i de
nye lagsognene, særlig i det gamle Fjellandet som synes å ha blitt trukket
nærmere inn i by-økonomien i senmiddelalderen. © Frode Iversen



trådte sammen fire-fem ganger i året, mens det var færre møter på de
andre lagtingene, ett til to årlige møter. Dette hadde sammenheng med
at lagtingene i byene tok opp i seg funksjonene til både de rurale og
urbane lagtingene som før hadde vært separate ting.

For å oppsummere: Vi ser en utvikling der de juridiske samhand-
lingsregionene i Norge endret seg betydelig – særlig i Sør-Norge. Den
første «byen» eller «emporiet», Kaupang i Tjølling, lå sentralt i et
lagsogn som omfattet Vingulsmark, Vestfold og Grenland. Hypotetisk
kan disse tre fylker ha vært det primære omlandet for Kaupang, der et
hypotetisk lagting på Tjølling trakk folk fra et stort omland. Den neste
generasjonen byer i Borgartingslagen, på 1000-tallet, var tilpasset fylkes-
inndelingen: Skien i Grenland, Tønsberg i Vestfold, Oslo i Vingulsmark
og Konghelle i Ranrike (Båhuslen). Én by i hver av Historia Norwegies
provinser, alle sentralt plassert i «sitt fylke», unntatt Konghelle ved rikets
grense i sør. Etableringen av Borg tidlig på 1000-tallet brøt dette møns-
teret. Denne byen lå ved grensen mellom de to senere lagsognene og var
trolig anlagt som støttepunkt i forbindelse med den politiske og rettslige
integrasjonen av Ranrike i Olav Haraldssons tid. Man kan forestille seg
at byen Borg på samme måte som tingstedet var tiltenkt en overordnet
funksjon for hele det nye rettsområdet. Men slik gikk det ikke.

En av de største endringene fra 1223 til ca. 1350 var oppsplittingen
av det såkalte «søndre lagsogn» av Eidsivatingslagen som omkring
1150-75 trolig omfattet partia 1 og 2, altså Romerike og Ringerike
(partia 1) og Øvre Telemark og Numedal (partia 2) (Figur 2). Dette
området var fremdeles i begynnelsen av Håkon Håkonssons regje-
ringstid, fra 1217, kontrollert av opprørskongen Sigurd Erlingsson fram
til han døde i 1226. Sigurd var konge for Ribbungene og hadde base i
deler av det gamle Eidsivatingsområdet – altså Fjellandet, som ennå ikke
var fullt ut politisk integrert i riket (Holmsen; 1982; Halvorsen 1995;
Stylegar 2004). Ifølge Håkon Håkonssons saga underkastet folket fra
Telemark til Vardal seg Sigurd (HH 75), og det området synes nokså
nøyaktig å tilsvare det søndre lagsognet av Eidsivatingslagen. På et
ukjent tidspunkt, i en eller flere omganger, ble Ribbungenes område delt
opp og lagt til tre nye lagsogn med lagting i Skien, Tønsberg og Oslo. I
virkeligheten representerte denne endringen en fusjon av vestre del av
Borgartingslagen og søndre del av Eidsivatingslagen. Lagtingene i de
tre kystbyene, Skien, Tønsberg og Oslo fikk slik hver sin bit av den
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søndre delen av det gamle Fjelllandet, og dette kan ha styrket byenes
formelle rettigheter her.

Vi kan tenke oss en mulig utvikling der Kaupang var kjøpsted for et
område som svarte til det vestre lagsognet av Borgartingslagen i 1223
det vil si Grenland, Vestfold og Vingulsmark. Med Olav Haraldssons
integrasjon av Ranrike i lovområdet ble Borg etablert, noe som neppe
var heldig for det den da allerede svekkede Kaupang. Borgarting ble det
overordnede tingstedet for den nye jurisdiksjonen som omfattet de tre
gamle fylkene pluss det nye Ranrike. Kanskje bidro etablering av Borg
til Kaupangs endelige undergang, der Skien, Tønsberg og Oslo kom til
å fylle et vakuum på vestsiden av Viken. Det ble etablert en by i hvert
av fylkene, med økonomisk nedslagsfelt også i det da lite integrerte Fjel-
landet. Med etablering av Hamar bispedømme ved midten av 1100-tallet
og fremveksten av Hamarkaupangen alt på 1000-tallet fikk dalførene og
områdene i det nordre lagsognet av Eidsivatingslagen sin egen kaupang.

Konklusjon
Det er vanskelig å si noe sikkert om byenes omland og handelsmonopol
i en tidig fase, også for Oslo. Jeg har forsøkt å vurdere om de «formelle»
omlandene var knyttet til rurale rettskretser. Jeg har funnet at det det
skjedde betydelige endringer i lagsognene på Østlandet mellom ca. 1223
og 1350. Flere lagting kom til. Rurale lagting ble flyttet til byer og lag-
mannsfunksjonen for by og land smeltet sammen på 1300-tallet (Seip
1934:16–24). Dette kan ha styrket byenes posisjon i sine omland.

Det kom til store endringer i utkanten av de eldre lovområdene i
Håkon Håkonssons regjeringstid (1217-1263) eller under hans sønn
Magnus Håkonsson Lagabøter (1263–1280). Før denne tiden lå Gren-
land i Borgartingslagen og Øvre Telemark og Numedal i Eidsivatings-
lagen. Nå ble Skiens omland samlet i en ny jurisdiksjon og lagtinget
lokalisert til byen. Dette kan ha fremmet økt samhandling på tvers av
eldre lovregioner, og på 1300-tallet dukket de første kildene opp som
bekrefter byens handelsprivilegier i dette området.

En liknende utvikling ser vi for Tønsberg. I senmiddelalderen kom
Tønsberg lagsogn til å omfatte også Tverrdalene som opprinnelig lå
under Eidsivatingslagen, og dessuten Borgarsyssel på andre siden av
Oslofjorden. Lagmannen hadde sete i Tønsberg og fikk et relativt stort
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lagsogn som omfattet en bit av det gamle Fjellandet. «Vinneren» var
likevel Oslo. Denne byen fikk den største biten av det søndre lagsognet
av Eidsivatingslagen, nemlig Romerike, Ringerike og dessuten Marker
og halve Vingulsmark som da het Oslosyssel. Dertil kom Valdres og
Hallingdal fra omkring 1350, men det er uklart om Oslo hadde særskilte
fortrinnsretter der siden Stavanger oppnådde privilegier for hele
Stavanger bispedømme, som i senmiddelalderen fremdeles omfattet
Valdres og Hallingdal. Det store omlandet må ha vært av stor betydning
for utviklingen av Oslo som en av de fremste byene i Norge på 1300-
tallet.

Abstract
This article discusses the relationship between the development of law
parishes in Eastern Norway and urban hinterlands, in particular the case
for Oslo. New trade monopoly regions developed across old provincial
law areas in the 13th and 14th centuries. The mountain areas in inland
Norway gradually became integrated in the urban economy in the coastal
towns of Skien, Tønsberg, and Oslo. This integration represents a sig-
nificant change in patterns of interaction in Southern Norway and should
be seen in connection with the towns’ increased importance. The devel-
opment of a common law man (judge) for urban and rural areas, com-
bined with the relocation of rural law things to urban centers, were key
factors in the development.
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