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Erkebiskop Øystein Erlendsson spilte en sentral rolle i norsk 1100-talls historie, både som teolog, 
politiker og kirkebygger. Han kom fra gården Rosvoll i Børsa. Gårdsbygningene skal ha stått omtrent der 
hvor Skaun kommunes rådhus ligger i dag. Øystein var av stormannsætt, og han gikk i skole hos biskop 
Simon i Nidaros. Senere studerte han både i England og på kontinentet. 
Øysteins herkomst brakte ham inn i kretsen rundt brødrekongene Øystein, Sigurd Munn og Inge 
Krokrygg. Han ble kapellan og fehirde (skattmester) hos kong Inge – og derfra tok han skrittet over i 
embetet som rikets erkebiskop, nummer to i rekken, etter erkebiskop Jon Birkeson, som bare virket i fire 
år – og som ikke satte synderlige spor etter seg. 
Det gjorde imidlertid Øystein, eller Augustino, som han selv kalte seg. Av alle de 27 erkebiskopene i 
Nidaros fra 1153 til 1537 var Øystein den mest markante, og den eneste som fikk helgenstatus etter sin 
død. Formelt er han ikke salig- eller helligkåret av Paven, men Vatikanet slo i 2002 fast at dødsdagen 
hans, 26 januar, kan feires som ”fest” (St. Eysteins dag). Øystein regnes som Norges fjerde helgen, etter 
St. Sunniva, St. Olav og St. Hallvard. Han er gravlagt i Nidarosdomen. 
 
 
Valget av Øystein som erkebiskop ble trolig fattet i 1158 – eller året etter, selve utnevnelsen skjedde 
trolig først i 1161, da Øystein reiste til pave Alexander III for å få sitt pallium (embetstegn). Øystein 
vendte hjem til Nidaros med en særdeles verdifullt relikvie; en liten gullkapsel med Jesu blod. 
Dette skjedde i en dramatisk tid, med stadige kamper mellom mer eller mindre ekte kongsemner. 
Annethvert år ble en konge drept, eller et kongsemne felt. Kirken trengte en stabil kongemakt som 
fungerte, en kongemakt som støttet seg til kirken – i et samvirke som tjente begge parter.  
Øystein greide å skape en ideologisk grunnvoll for det norske kongedømmet; et rike regjert i samsvar 
med evangeliet. Da Magnus Erlingsson ble kronet i 1164 – ved erkebiskop Øysteins mellomkomst – 
erklærte kongen seg som Hellig Olavs ridder, hans vicarius og vasall. Samtidig ble kirken gitt store 
privilegier. Det var Øystein som formulerte privilegiebrevet som kong Magnus lot utstede, og Øystein 
hadde hovedansvaret for tronfølgeloven. 
Sverre Sigurdsson og birkebeinerne tvang erkebiskop Øystein til å flykte utenlands i 1180. Han søkte 
tilflukt hos kong Henry i England, og ble der i nesten tre år – som en slags geistlig pensjonær med faste 
bidrag fra den engelske kongen. Øystein fikk også et handelsprivilegium, og han studerte. Ikke minst var 



han opptatt av kirkebygging, og i 1183, da han vendte tilbake til Nidaros og kom til en slags forsoning 
med kong Sverre, var han klar til å ta fatt på sitt store prosjekt; domkirken.  Olav Kyrres ganske enkle 
Kristkirke skulle bli en mektig katedral. Den sentrale ideen kan Øystein ha hentet fra Canterbury i 
England, hvor erkebiskop Thomas Becket var blitt myrdet i sin domkirke i 1170. Becket ble kanonisert til 
helgen et par år etter, og Beckets skrin var plassert i en martyrion, bygd i kirkens forlengelse. 
Noe slikt ville Øystein ha i Nidaros, en åttekantet koravslutning, eller oktogon – hvor kirkegjengere og 
pilegrimer kunne vandre rundt helgekongens skrin. På sin gang rundt det rikt dekorerte høyalteret kom 
pilegrimene også forbi en brønn inkorporert i veggen, over kirkens hellige Olavskilde. 
Øystein startet også byggingen av steinhallen i Erkebispegården, den står der ennå – om enn noe 
restaurert. Den prektige dobbelttrappen, og forhallen bakom, er et særsyn i Europa. 
Øystein satte i gang bygging av kirker mange steder i landet, og han etablerte flere klostere.  
Han ga også et annet viktig bidrag til Olavkultusen; Passio et miracula beati Olavi – et oppbyggelig skrift 
om Hellig Olavs liv og underverker, skrevet på latin, men senere også oversatt til norrønt. 
Øystein ble gravlagt i skrudhuset i kirken som han selv hadde latt bygge. Senere ble han lagt i ”sølvskrin”. 
Det oppsto en kult omkring erkebiskopen – selv om hans helgenstatus alltid kom til å stå i skyggen av 
Hellig Olav. 


