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Sigurd Jorsalfarer
FØDT 1090, DØD 1130
NORSK KONGE 1103-1130

Sigurd Jorsalfarer het egentlig Sigurd Magnus-
son, men vikingene syntes det var praktisk
med kallenavn. Jorsalfarer betyr «den som
reiste til Jerusalem».

Faren til Sigurd ble kalt Magnus Berrføtt
fordi han gikk med kort kittel og nakne leg-
ger, akkurat som skottene. Moren til Sigurd
var røvet fra England. Han hadde to brødre,
Øystein og Olav.

Sigurd ble konge sammen med brødrene sine
da han var 13 år. De styrte landet sammen, og
alle fikk sin del av makten og æren og skattene.
Det var fred i Norge da de var konger.

Sigurd må ha vært en stabukk, og av og til
ganske på jordet når det gjaldt koner og kjær-
ester. Mange tror at Sigurd var syk på sinnet
med jevne mellomrom. Det vet vi ikke helt
sikkert, men noen av historiene om ham er
ganske sprø.

Kongen som elsket gull og glitter

(og var gal etter damer)
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– Hva er det? sier rormannen en dag. Han
peker mot horisonten.

– Det ser ut som mauriske skip, sier Sigurd.
Han myser mot sola.

– Det er sjørøvere, sier rormannen.
De raske vikingskipene møter en hel flåte av

galeier. Galeiene er fulle av sjørøvere på jakt
etter gull. Men de får uventet mye motstand.

– Nå har vi ryddet åtte skip,
konge, sier en av mennene til
Sigurd. – Det er ikke dårlig.

– Nei, sier Sigurd. – Og
resten stikker av. Vi burde
kunne seile trygt videre.

Ja, de seilte trygt, men det ble utrygt for mange
andre. Sigurd sloss i Sintra, på Ibiza, på Mallorca,
på Menorca og på Sicilia. Våren 1110 kom han
til Det hellige land. Det er i Midtøsten. Båtene
til Sigurd var så mange og så digre at de
skremte vannet av en diger arabisk flåte som
kom fra Egypt. Araberne stakk av uten å slåss.
Siden dro Sigurd til Jerusalem og besøkte Jesu
grav. Derfra tok han en avstikker til Jordanelven,
hvor han dukket seg på samme sted som Jesus
ble døpt. Han holdt en messe før han dro til-
bake til Jerusalem og besøkte kongen der. Han
het Balduin. De var gode venner. 

Sigurd skulle hjelpe Balduin med å vinne
byen Sidon. Betingelsen til Sigurd var at han
fikk en flis fra Kristi kors. Da det var i orden,
gikk de til angrep. Sigurd beleiret byen fra
sjøsiden, men holdt på å få grundig bank av
en muslimsk flåte. Heldigvis ble han reddet av
en rekke store venezianske skip som kom og
hjalp ham. Innbyggerne i Sidon ga seg etter
seks uker. Reisen hadde vært en suksess for
Sigurd og hans menn. Nå var det på tide å
dra hjem. Men først ville de til Miklagard.

Rik? Ja, takk
Det ligger 60 skip i havnen, og 10 000 mann 
er klare til å dra. Sigurd ser ut over den store
flåten.

– Dette skal bli litt av et korstog, smiler han.
Året er 1107 og muslimene styrer i Jerusalem.

Nå er tiden kommet for å gi de kristne makten
tilbake i den hellige byen. Sigurd er 18 år og
skal begi seg ut på eventyr for å vinne ære og
berømmelse. Ingen annen norsk konge har reist 
i korstog for å slåss for kristendommen før. Alle
som skal være med ham, har hørt rykter om
de store rikdommene i sør. Men Sigurd er
ute etter noe annet også. Han vil se
det landet som Kvitekrist (Jesus)
levde i.

Sjøreisen er lang. De seiler
via England, Frankrike og
Jakobsland i Spania. Der
overvintrer de. Om
våren seiler de
videre.
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– Husk at når gullskoen faller av, er det ingen av
dere som skal reagere, sier Sigurd til mennene
sine. – Vi skal late som om vi er så rike at det
ikke betyr noe for oss.

De har lagt til i havnen, og nå rir de oppover
gatene i Miklagard. De er på vei til keiser Kirjalaks
på besøk. Han har åpnet den store porten Gullvarta
for dem, den som keiseren selv rir inn gjennom når
han har vært i krig og vunnet.

De rir oppover gatene. Det er lagt kostbart
tøy på bakken som hestene skal tråkke på hele
veien opp til hallen til keiseren.

– Det er ikke småtterier dette, sier en av
mennene.

– Hysj, sier Sigurd. – Lat som du er vant til det.

Dansere og musikanter i fargerike drakter kommer
dem i møte når de er på vei oppover. Hestehovene
klaprer mot underlaget.

– Der gikk hesteskoen, sier en av Sigurds menn.
Den triller nedover og folk springer etter den.

– Bra, sier Sigurd. – Bare ri videre.
Keiser Kirjalaks inviterer dem med til

Hippodromen. Det er en stor arena hvor det er
leker og spill og kappestrid. De blir en stund i
byen som gjester. Men etter en tid vil Sigurd
reise hjem. Han får med seg kister med gull og
edle saker i gave av keiseren. Som takk gir han
bort alle skipene sine. De fleste av mennene

Hesten mister en gullsko
hans blir igjen også. Denne gangen skal Sigurd
reise landeveien til Norge.

En keiser fikk og ga gaver. Slik foregikk handelen.
Derfor ga nok ikke Sigurd skipene bort uten å få
noe tilbake. Og hvem vet om han ikke solgte
noen av mennene sine også, selv om han sa at
alle ble der frivillig. Drakehodet fra skipet til
Sigurd ble forresten stående igjen på kirken i
Miklagard. Han hadde med seg mange skatter 
da han reiste. En altertavle, en bibel med gull-
bokstaver – og flisen av Jesu kors.

– Huh, sa folk da han kom hjem. – Reise med 60
skip og komme hjem med bare ett. Er det så bra?
Men de skulle få mer å snakke om. Sigurd forel-
sket seg i Sigrid. Problemet var bare at hun var
gift og slett ikke ville skille seg fra mannen sin
for å bli kona til Sigurd Jorsalfarer. Men det ville
ikke Sigurd høre på. Først prøvde han å overtale
henne. Det gikk ikke. Så prøvde han å drikke
mannen hennes under bordet, slik at han kunne
stikke av med henne. Det gikk heller ikke, det var
Sigurd som måtte bæres i seng. Da bestemte han
seg for å prøve noe helt annet.
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Sigurd lurer Ivar
Mannen til Sigrid heter Ivar av Fljod. Sigurd
sender ham til Irland for å kreve inn skatter.
Sigurd regner med at Ivar blir drept der. Da
Ivar er reist, røver han med seg Sigrid. Hun
er rasende, selvfølgelig, men Sigurd 
skjønner ikke hvorfor.

– Du liker jo
å være sammen

med meg, sier han.
– Liker? skriker hun. 

– Jeg er her fordi du
tvinger meg til det. Du er en

grusom fyr.
– Nei da, sier Sigurd. – Og når Ivar

kommer tilbake, skal jeg forhandle med
ham om å overta deg. Det blir fint.

Sigrid tror nok det har klikket fullstendig for
kong Sigurd, og det har det kanskje også. Ingen
skjønner hva han tenker på. Familien til Sigrid er
rasende, biskopene er rasende, Sigrid er rasende.
Gravid er hun også blitt. Bare Sigurd er blid. Og
Ivar, han vet ingenting. Til slutt rømmer Sigrid.
Hun tar en hest og stikker av om natten. Så
legger hun en plan sammen med svigerinnen sin.

Sigrid og svigerinnen lurer kongen
Sammen skriver Sigrid og svigerinnen et brev til
Sigurds stemor, som er gift med danskekongen.
De ber om at hun må finne en kone til kong

Sigurd og at det haster som bare det. Så for-
teller de hele historien. Etter en stund kommer
stemoren reisende til Nidaros med en ung jente.
Hun heter Malmfrid og er datteren til fyrsten i
Gardarike.

Kong Sigurd går rett i fella. Han synes Malmfrid
er flott. Allerede etter noen dager bestemmer
han seg for å gifte seg med henne. Sigrid er
berget. Og Ivar kommer hjem i live og er rik.
Nå er alt vel, og han tar til seg den datteren
som Sigrid har fått med kong Sigurd.

Men alle dagene er ikke like gode for
Sigurd. En kveld i et stort selskap er han i et
fryktelig humør. Han sier det er fordi han har
drømt så skrekkelig. Han tar den flotte bibelen
sin og kaster den inn i flammene på grua.

– Det er så fæl en bok. Men hun her er verre,
sier han og peker på dronningen. – Hun har et
digert geitehorn midt i pannen.

Så gir han dronningen en skikkelig ørefik.
Hun begynner å gråte, men kongen fortsetter
å bråke. Til slutt kommer en ung gutt som
heter Ottar Birting fram og sier til kongen at
han må be dronningen om unnskyldning og
oppføre seg ordentlig. Og tenk, det gjør kongen.
Etterpå takker kongen Ottar, og gjør han til
lendmannen sin. Det betyr at Ottar fikk land
av kongen. I bytte for det sverget han troskap
til Sigurd.

Kong Sigurd Jorsalfarer døde den 26. mars
1130. Da var han 40 år. Han ble gravlagt
utenfor koret i sørveggen i St. Hallvards-
kirken i Oslo. I 1656 fant en student en
hodeskalle i muren til den da forfalte kirken.
Akkurat på samme sted sto det på latin: Her
ligger Sigurd Jorsalfarer. Studenten tok hode-
skallen med hjem til Danmark. Siden er den
brakt tilbake til Norge igjen. Nå ligger den

innmurt i veggen på
kongefamiliens

gravsted 
på Akershus.
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Berserk: Kriger som var kledd i bjørneskinn eller
ulveskinn, og som hadde viet seg til Odin.
Blote: Blote var å ofre til gudene. Man blotet på
spesielle steder som ble kalt hov. Det kunne være
mannlige eller kvinnelige offerprester. Blodet fra
dyrene man ofret, ble samlet opp i spesielle kar.
Da kristendommen kom, sluttet folk å blote.
Dra i viking: I begynnelsen av vikingtiden betydde
det å dra på røvertokt. Senere betydde det å reise.
Frille: Kjæreste som man hadde i tillegg til kona
si. (Mange døtre og sønner av vikingkonger og
vikingdronninger ble gift fordi foreldrene ønsket
at to viktige landområder skulle bli slått sammen
og bli til ett sterkt område. Men så møtte den
gutten - eller den jenta - noen som de forelsket
seg i, og da ….) Det var helt vanlig. Å gifte seg
var politikk. Å ha frille, handlet om kjærlighet.
I hvert fall ofte.
Hauglegge: Vikingene begravde ikke de døde på
samme måte som vi gjør. Da laget store hauger.
Der ble de døde lagt, sammen med alt man trodde
de ville trenge i det neste livet. Vikingene trodde
at etter døden, gikk vi til et annet slags liv, og da
var det viktig å ha med seg de tingene man var
mest glad i og de tingene som fortalte hvem du
var. Det var vanlig at de drepte dyr som skulle
være med personen som lå i haugen: hester,
hunder, griser, sauer. De tok livet av treller også,
for at de skulle kunne tjene herskeren sin der de
kom. Mange treller meldte seg frivillig, men ikke
alle. En hauglegging kunne være et ordentlig
blodbad.

Hird: Hirden var kongens livvakter.
Hnefatafl: Et brettspill for to personer som ligner
på sjakk. Vikingene spilte mye hnefatafl.
Hnefi: Kongen i Hnefatafl.
Holmgang: Når det var holmgang gikk to mot-
standere ut på en holme for å sloss. Der kunne
ingen stikke av. Det var en skikkelig skjebnekamp.
Hugin og Munin: De kunne oversette alle dyrespråk
til Odin slik at han visste hva som skjedde i alle
verdenshjørner. Odin hadde en hest som het
Sleipner. Den hadde åtte bein.
Jarl: Dette er en gammel norsk tittel som fortalte
at du var en hersker. Ladejarlene i Trøndelag var
for eksempel veldig mektige.
Langskip: Et stort skip som kunne romme mange
mann.
Odin: Odin var den viktigste og mektigste guden
i gudeverdenen Åsgard. Boligen hans het Valhall.
Odin hadde bare ett øye. Det andre hadde han
gitt til jotnen Mime i bytte mot kunnskap og
visdom. Odin hadde to ravner: 
Skjoldborg: Når krigerne står i formasjon slik at
skjoldene danner en beskyttende vegg.
Snorre: En historiker og forfatter og bodde på
Island rundt år 1200. Han skrev ned historiene
om de norske kongene. Snorre ble drept i 1243
av Håkon Håkonssons menn, fordi han ikke
hadde oppfylt de løftene han hadde gitt Håkon
om å sørge for at hele Island ga seg inn under
norsk lov.
Sverdgny: Lyden av sverd mot sverd, slik det hørtes
ut under et slag.

Svolder: Det er det ingen som helt vet, men det er
ganske sikkert i Østersjøen. Noen sier i nærheten
av Rügen (Tyskland) og noen sier at det er i
Øresund (Sverige).
Ting: Møtested for å gjøre viktige avtaler. Det 
var fire landsting i Norge: Gulating, Frostating,
Eidsivating og Borgarting. Her bestemte man
hvem som kunne overta en gård, hvem som
kunne skilles, hvem som skulle betale bot for
noe han eller hun hadde gjort. Uansett hva du
ville ha avgjort, måtte du bringe det fram for
tinget. På tinget var det en sirkel av steiner.
Innenfor den var det ikke lov å bruke våpen.
Ennå heter det ting i Norge. I Oslo ligger Ting-
huset. Der sitter alle dommerne våre som hører 
til byen.
Tor: Tordenguden og krigsguden. Tor hadde to
bukker som han red over himmelen med. Han 
var guden for torden og lyn.
Trell: Slave. De kunne komme fra mange steder 
i verden. Det var treller i Norge som kom både
fra Arabia, fra Østerlandene (Asia) og fra Vester-
landene (Irland, Skottland, England, Man).
Mange treller var tatt som fanger under krigstokt.
Noen av dem hadde vært prinser og prinsesser i
sine egne land. Mange havnet også i trelldom
fordi de hadde stor gjeld.
Valhall: Dette er Odins hall. Her bor
han, og her sitter han i høysetet.
Det var hit man trodde at
menn som hadde dødd i

krig kom etter at de var døde. Det var et fint
sted å være for en kriger. Her var det krig, lek og
mye moro.
Viken: Oslofjorden. Når de sa «innerst i Viken»,
mente de Oslo.
Viking: Ingen vet helt hvor det ordet kommer fra.
Noen tror det er knyttet til de menneskene som
dro på røvertokt fra fjordene på Vestlandet. Men
det er mulig at det dreier seg om folk som kom fra
Viken - altså Oslofjorden. Kanskje det er begge
deler. Kanskje viking betyr folk som kommer i
båter fra fjordene uansett hvor det måtte være 
i Norge.
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