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Et element av troverdighet. Det kan vir-
ke usikkert om detaljene i dette brevet
er til å stole på. Beskrivelsen av hendel-
sesforløpet virker skreddersydd for den
ene part i saken, og tegner muligens et
noe ensidig bilde av Hallvards vilje til
forsoning. Det vi derimot kan stole på,
er de prosessene som ganske umiddel-
bart ble satt i verk for å hindre at kon-
flikten utviklet seg til det verre.
For det første har det vært viktig å

innhente kongelig beskyttelse i saken.
Brevet er derfor stilet til Erik av Pom-
mern med begjæring om såkalt lands-
vist, en form for kongelig nådesakt som
opprinnelig ble gitt til fredløse og som
innebar at drapsmannen fritt kunne
oppholde seg i landet.

Årsaken til at vi vet så mye om denne
saken er at sysselmannen i slike tilfeller
var pålagt spesielt å innhente vitnes-
byrd om opphavet til konflikten og om
stridens forløp. Provsbrevet som vi her
snakker om, var antagelig festet til kon-
gebrevet som innvilget landsvist. Til
tross for at provsbrevet var stilet til Erik
av Pommern, befinner det seg derfor
fortsatt her på Agder.
Ettersom gjerningsmannen i slike

tilfeller allerede hadde innrømmet
handlingen, fikk bevisopptaket først og
fremst betydning for å klarlegge formil-
dende og skjerpende omstendigheter.
Dette skulle skje i nærvær av den drep-
tes arvinger, hvilket og-
så fremgår av brevet,
der disse omtales som
tilstedeværende og lov-
lig stevnet. I så måte er
det kanskje rimelig å
feste lit til opplysninge-
ne.

Preventiv drapsbot. Det
er altså grunn til å tro at
kongen innvilget lands-
vist i denne saken. En av forutsetnin-
gene for dette har i så fall vært at Hall-
vard betalte bøter til kongen. Men i
tillegg inneholdt landsvistbrevene befa-
ling til den dreptes arvinger om å gå

med på forlik og bøter. Et par år senere
skjedde nettopp det. Hallvard ble på-
lagt en drapsbot på 25 mark gull, som i
dette tilfellet endte med at han måtte
avstå andelene sine i gården Espeland.
Dersom Hallvard faktisk var så

uskyldig som brevet fra Eilif Brynjulfs-
søn antyder, vil det fra et moderne
synspunkt virke som et ganske begre-
delig utfall av saken. I bunn og grunn
kan vi her se konturene av et samfunn
som fortsatt ikke hadde noen tilstede-
værende statsmakt. Hevn og selvtekt
var fortsatt vanlige sanksjonsmidler i
denne typen saker. Drapsboten var et
middel for å unngå dette.

På den annen side hadde øvrigheten
et ønske om å hindre at hevnspiraler
kommer ut av kontroll. Dette kunne
dels motvirkes ved at man statuerte ek-
sempler, dels ved at man søkte å be-
skytte den som uforskyldt hadde begått
en voldshandling. Men kongen var på
den tiden nesten like langt borte som
vår Herre.

Gjenganger i Agderposten. Som del av
skinnbrevsamlingen som fortsatt opp-
bevares ved Kuben i Arendal er dette
brevet uten tvil et av de mest siterte. Så
vidt meg bekjent, er dette tredje gang i
løpet av en hundreårsperiode at saken
brettes ut i Agderposten, først i 1927,
deretter i 1984 og nå altså i 2016. Men

allerede fra begynnel-
sen har bevet åpenbart
fascinert historikere,
slik det blant annet
fremgår av Morten
Smith Dedekams ved-
lagte notat fra 1838:
«Dette Document har
været opbevaret paa
Gaarden Store Froland,
hvor endnu findes en
Bygning med et Elgdyrs

Horn paa taget, mueligens af samme
Dyr, der havde givet Anledning til
ovennævnte Drab.»
Det juicy innholdet til tross, dette er
bare et av mange brev som ble samlet

inn i tiden etter 1832 og som til sammen
utgjør en av de fineste skinnbrevsam-
lingene utenfor Oslo. I løpet av de første
tiårene ble bygdene i Aust-Agder nær-
mest støvsugd for antikvariske doku-
menter. Intensiteten i dette arbeidet
fremgår ved at ca. halvparten av muse-
ets litt over 150 skinnbrev ble samlet
inn i løpet av de første åtte årene av in-
stitusjonens historie, mens de øvrige
delene av samlingen stort sett var i hus

innen 35-årsjubileet i 1867. Og det var
en bevisst motivasjon for dette arbei-
det. Som det uttrykkes i 1835, skulle
dokumentene uten denne innsatsen
«have deelt Skjebne med enMængde af
samme Slags, som enkelte Forfædre
med sand Interesse og stor Omhue hav-
de sammensamlet og bevaret, men som
deres Efterkommere af Uvidenhed, Li-
gegyldighed og Mangel på Sands igjen
have adspredt og tilintetgjort.»

Noter fra 1200-tallet, skrapet vekk for å gi rom for et brev fra 1602.

Mye av middelalderens kulturarv gikk tapt i århundrene etter reformasjonen. Her ser vi
fragmenter av et liturgisk manuskript fra 1200-tallet, brukt som seglstrimler i et brev fra
1557. AA 45. FOTO: AAMA/KUBEN
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Ad fontes. Så kan man jo spørre seg: hva
skal man med disse brevene? Innholdet
er for lengst transkribert og gjort til-
gjengelig i trykte utgaver. Svaret er at
en transkripsjon alltid vil være uttrykk
for en tolkning. Dokumenter fra mid-
delalderen er notorisk vanskelige å lese,
skrevet på et fremmed språk og full-
stappet av forkortelser. Den som ønsker
å benytte seg av kilder fra 1400-tallet

bør derfor alltid konsultere originalen
for å forsikre seg om at avskriften stem-
mer.
At brevene utelukkende finnes utgitt i
moderne trykkskrift må betraktes som
et resultat av de teknologiske forutset-
ningene som fantes da man begynte å
utgi norske kildeskrifter mot midten av
1800-tallet. Hadde redaktørene av Di-
plomatarium Norvegicum hatt tilgang
til vår tids digitale hjelpemidler, ville de

antagelig gjort det på en helt annen
måte.
I morgen har brevet fra 1425 overlevd i
591 år. Man kan håpe at det innen
600-årsjubileet er blitt gjort tilgjenge-
lig i digital utgave.
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