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Bannlyst kung av Guds nåde
Maktlegitimering och kungaideologi i Sverris saga
Fredrik Charpentier Ljungqvist
A Divine King Excommunicated: Legitimisation of Power and
Ideology of Kingship in Sverris Saga
This article investigates how Sverrir Sigurðarson, ruler of Norway between 1177 and
1202, is ideologically legitimised as king in the biography Sverris saga. In previous research, the perception that Sverrir is portrayed as a Christian rex iustus has competed
with the perception that Sverrir is depicted as a traditional Old Norse warrior king,
who gains his legitimacy through his military successes. This article demonstrates that
the rex iustus idea is central in the saga when it comes to legitimising Sverrir, and that
his seizure of power is also placed in the salvation-historical worldview of the time.
Fully in accordance with the way contemporary continental European kings legitimised
their claims to power, Sverrir’s royal power is justified in the saga through a combination of the notion that God has chosen Sverrir as king and the notion of a line of
succession to the throne through paternal blood ties. The article also demonstrates that
the saga, like the polemic pamphlet A Speech against the Bishops (Ett tal mot
biskoparna), propagates against the perception that the Church is above the royal power
and dismisses the Church’s excommunication of Sverrir as unjust and invalid.

En liten och obetydlig man från utskären
Inledning och bakgrundsteckning
Hur legitimerade en kung omkring år 1200 att han störtat det tidigare kungahuset,
själv gripit makten och sedan utmanat kyrkan till den grad att han blev bannlyst och
fick sitt rike lagt under påvens interdikt? Ingen nordisk medeltidskung kan belysa den
saken bättre än prästen Sverrir Sigurðarson från Färöarna, som gjorde anspråk på
den norska kronan från 1177 fram till sin död 1202. Sverrir grep nämligen makten i
Norge med våld i strid med den kyrkligt sanktionerade tronföljdslagen, något som
enligt lagens bokstav med automatik resulterade i både fredlöshet och bannstraff.1
1
En dubbel successionsprincip, bestående av både arv och val, ledde till ständiga konflikter i de västeuropeiska kungadömena. För att råda bot på detta för norsk del tillkom en tronföljdslag i samband med Magnús Erlingssons kröning 1163/1164 som fastslog ett system för
relationen mellan successionsprinciperna: 1) Endast en åt gången kan vara kung i Norge; 2)
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Kung Sverrir lät redan själv försvara sin sak i både tal och skrift. I den polemiska
skriften Ett tal mot biskoparna från 1190-talet rättfärdigas kungens position och
bannlysningen mot Sverrir avvisas som orättfärdig och verkningslös.2 Ett bann som
lysts över en saklös man anses vara ogiltigt och istället falla tillbaka på dem som
lyst det. Vidare argumenteras det för att kungen har överhöghet över kyrkan istället
för tvärtom, och slutligen avvisas alla kyrkans krav med hjälp av teologiska resonemang.3
Ett tal mot biskoparna ger oss kunskap om hur bannlysningen bemöttes men
ingen information om hur Sverrir legitimerade sitt maktövertagande. För att besvara
den frågan måste vi gå till andra källor. Det givna källmaterialet för en sådan studie
är Sverris saga, biografin över kungen, vars första del Sverrir själv ombesörjde och
övervakade tillkomsten av. Ingen nordisk kung före Sverrir hade tyckt det vara nödvändigt att, efter kontinental förebild, legitimera sitt maktinnehav i skrift på det sättet.4 Sverris saga är ett slags syntes mellan den norröna kungasagan och den
kontinentala furstebiografin och ger ett unikt porträtt av ett medeltida härskarliv,
som möjliggör en analys av den ideologi som hans maktanspråk legitimeras genom.5
När ideologin i sagan tidigare studerats har emellertid tyngdpunkten uteslutande
legat på sagans första del, den som dikterats av Sverrir själv. Någon grundlig undersökning av kungaideologin i sagan som helhet har inte företagits på det sätt som
ideologin i Ett tal mot biskoparna noggrant har studerats av Erik Gunnes (1971).6

Om det finns en äktfödd kungason skall han få kronan; 3) Den äldste äktfödde sonen har företräde till kronan; 4) En olämplig kandidat kan inte bli kung; 5) Om ingen äktfödd son finns
skall man ta den närmaste släktingen; 6) Om denne är olämplig så blir valet av kung fritt. Se
NGL 1: 3–4.
2
Ett tal mot biskoparna finns endast bevarad i handskriften AM 114a, 4° och betecknas i
manuskriptet som ræða, det vill säga ett verkligt tal som skall läsas upp, till exempel på tinget.
Utgåvan av Holtsmark (1931), som här brukas, är egentligen bara en korrigering av pionjärutgåvan av Storm (1885). Titeln Ett tal mot biskoparna finns inte i det norröna originalet,
utan är en benämning som ursprungligen gavs av Storm (1885).
3
Erik Gunnes, som specialiserat sig på de norska kyrkopolitiska förhållandena under
1100- och 1200-talen, har i sin doktorsavhandling Kongens ære (1971) ingående analyserat
ideologin i Ett tal mot biskoparna.
4
Koht 1952: 64.
5
En tidig observation gjordes av Paasche 1923: 207, 270 et passim, att också Sverris saga,
och inte bara Ett tal mot biskoparna, har ett ideologiskt innehåll, och han konstaterar att händelserna i sagan omges av religiös agitation.
6
Bagge (1993, 1996) har behandlat kungaideologin i Sverris saga ingående men, som jag
återkommer till nedan, brukar han ideologibegreppet annorlunda än jag, vilket gör att hans studier får en annorlunda karaktär.
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Syftet med denna artikel är att ge en inblick i vilka kungaideologiska tankar som
Sverris saga ger uttryck för i förhållande till samtida kungaideologier. Hur legitimeras kung Sverrirs maktanspråk i sagan? Vilka ideal speglas i beskrivningen av
Sverrir? Hur förhåller sig sagan till bannlysningen av kungen och hur hanteras den?
Frågorna är väsentliga eftersom de kan bidra till att skapa en vidare förståelse av de
samtida kungaideologierna och därmed hjälpa till att begripliggöra de politiska förhållandena i Norden omkring år 1200. Kunskapen om hur kungaideologiska tankar
utnyttjas i propagandan är fortfarande begränsad.7 Även om medeltida nordisk statsformering naturligtvis inte är obruten mark, har forskningen främst rört statsapparatens institutionella tillväxt. Frågan hur denna samhällsomvandling, präglad av ett
ökat resursuttag och en centralisering av makten, legitimerades från makthavarnas
sida är en aspekt som har studerats i alltför liten utsträckning.
Det var mitt under den norska statsapparatens framväxt som Sverrir grep makten, och hans maktövertagande möjliggjordes förmodligen av tidens instabila politiska förhållanden. Tidigare hade samhället varit decentraliserat, med konkurrerande
och föränderliga lokala hierarkier. Nu höll det på att bli centraliserat och hierarkiskt
under ledning av kungamakt och kyrka, med en underordnad ämbetsaristokrati och
fasta och reglerade transfereringar från allmogen i form av skatter och böter. Kyrkan
hade blivit en verklig politisk maktfaktor i och med att Norge fick ett eget ärkestift
med säte i Niðaróss 1152/1153. Den rikssamling som påbörjats i Norge under vikingatiden konsoliderades av en centraliserad kungamakt, helt i linje med utvecklingen i andra delar av den europeiska periferin.8 Den politiska turbulensen hade fått
inbördeskrig att rasa mellan olika tronpretendenter och stormannagrupper i landet,
något som förmodligen påskyndade utvecklingen eftersom konflikterna resulterade
i en militär mobilisering, samt i en omfördelning av egendomar och maktstrukturer.9
7
Haga 1974: 3. Haga 1974: 3, 8–9, menar att Magnús Erlingssons och Sverrirs ”ideologiske kamp” är en nyckel till förståelsen av senare politiskt agerande i norsk medeltidshistoria.
8
Andersen 1977; Bagge 1986. För en beskrivning av den likartade utvecklingen för svensk
del, se Lönnroth 1984: 130 ff.
9
De norska inbördesstriderna har skildrats färgstarkt av Snorri Sturluson i Heimskringla
från 1220-talet. Bagge 1991 har ingående studerat den samhällsbild som Heimskringla ger
och, även om han i en del fall kanske renodlar vissa slutsatser, är boken ett värdefullt bidrag
för att förstå ideologin i Heimskringla. Framställningen av den norska statsformeringen bygger främst på Bagge 1986: 145–146, 163–165, 172–176, 181–182, 194–195. Se även Sawyer
1993. Den norska medeltida regeringsmaktens institutionella uppbyggnad behandlas systematiskt i ett internationellt komparativt ljus i Helle 1972. Orsakerna till de norska inbördeskrigen är omdebatterade. Enligt Bagge 1986: 145, 163–165, 172–176, 181–182, 194–195,
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Viss stabilitet uppnåddes i och med att Erlingr jarl fick sin son Magnús accepterad som kung och fick ärkebiskop Eysteinn att smörja pojken 1163/1164 till den förste kungen i Norden av Guds nåde.10 En ny kyrkligt präglad tronföljdslag tillkom i
samband med detta, och kyrkans politiska makt stärktes i händerna på ärkebiskop Eysteinn, som byggde upp en stark och autonom kyrkoorganisation i landet. Makten i
Norge delades i praktiken mellan kung Magnús Erlingsson, Erlingr jarl och ärkebiskop Eysteinn. Den samhällsordning som denna trio företrädde uppskattades emellertid inte av alla och rebeller, kända som birkebeinar, gjorde uppror. Birkebeinarna
led ett fullständigt nederlag i slaget vid Ré i januari 1177, och de överlevande tvingades fly österut och sätta sig i säkerhet på andra sidan gränsen till Sverige. Det var
medan den brokiga rebellskaran försökte omgruppera sig som Sverrir trädde fram ur
periferin och blev vald till dess ledare. Genom gerillakrigföring ledde han birkebeinarna från seger till seger tills han vann den norska kronan med vapenmakt och besteg tronen till ett land som var märkt av ett halvt sekel av inbördeskrig.11
Sverris saga
Sverris saga är genremässigt en norrön prosaberättelse (saga) med tydliga stilistiska
lån och influenser från den kontinentala furstekrönikan.12 Den norröna/isländska
sagan är känd för sin objektiva framställningsstil, som begränsar hur sagaskrivaren

var inbördeskrigen ett resultat av resurskriser inom aristokratin, orsakade av vikingatågens
upphörande i kombination med de omfattande kungliga donationerna till kyrkan, som var till
förfång för aristokratins möjligheter till inkomster från kunglig tjänst. Denna tolkning skiljer
sig från äldre, ofta marxistiskt färgade, tolkningar. Till exempel har Koht 1952: 23, tvärtemot
Bagge, menat att landet hade blivit rikare men att det endast kom aristokratin till del och att
inbördeskrigen var ett resultat delvis av att allmogen proletariserades. En annan uppfattning,
företrädd i Bull 1920: 179, och avvisad av Paasche 1923: 112, är att inbördeskrigen var en
kamp mellan landskapen i Norge.
10
Det gängse årtalet för Magnús’ kröning är 1163 men 1164 har också föreslagits. För en
diskussion om detta, och en argumentation för årtalet 1164, se Ólafía Einarsdóttir 1982: 127–
147.
11
Den främsta primärkällan till Sverrirs bedrifter är Sverris saga, som behandlas utförligt
nedan. Det finns flera utmärkta biografier över Sverrir: Paasche 1923; Koht 1952; GathorneHardy 1956; Krag 2005. Lunden 1976 ger en utförlig skildring av Sverrir och hans tid och kan
också räknas som en biografi över kungen.
12
Bjørgo 1967, har visat att också Hákonar saga Hákonarsonar är en ”syntes” mellan
den norröna sagagenren och den europeiska furstekrönikan. Om Hákonar saga Hákonarsonar ur källkritisk aspekt, se Ólafía Einarsdóttir 1995: 29–80. Se även Gurevich 1997: 88.
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kan lyfta fram egna värderingar, även om objektiviteten i själva verket bara är ytlig.13
Sverris saga är en biografi och personen Sverrir blir, som till exempel Claus Krag
visat, fullständigt dominerande i sagans framställning – den handlar om honom och
inte om birkebeinarna.14 Sedan början av 1900-talet har forskningen varit på det klara
med att Sverris saga har propagandistiska inslag, som syftar till att legitimera Sverrirs rätt till tronen. Sverre Bagge har dock inte accepterat uppfattningen att Sverris
saga primärt skulle ge uttryck för propaganda som så många andra europeiska kungabiografier. Trots rent hagiografiska drag vill Bagge se sagan som en i huvudsak
”objektiv” skildring i traditionell norrön sagastil, som skiljer sig både stilistiskt och
retoriskt från kontinental historiografi.15
Sverris saga är strikt kronologiskt uppbyggd och påminner om de klassiska latinska historieverken. Det är en skildring som domineras av strider och marscher
med tal från Sverrir och hans motståndare invävda. Sagan utmärks av stilistisk enkelhet i den berättande texten, men av komplicerade retoriska figurer i de tal som den
återger, i överensstämmelse med stilistiken i de latinska helgonlegenderna.16 Likheterna mellan konventionella helgonbiografier och Sverris saga har uppmärksammats
i forskningen och en särskilt tydlig influens från latinsk litteratur har uppmärksammats från ungefär kapitel 32 till 100.17 Det har samtidigt framhållits att sagan inte är
en helgonbiografi och därför heller inte följer den genrens schema slaviskt.18
Sverris saga är en av de äldsta norröna kungasagorna och dessutom samtida med
händelserna som den beskriver. Ursprungligen utgjorde den första delen av Sverris
saga en separat saga, kallad Grýla.19 Enligt prologen i Sverris saga skrevs början av
sagan av abboten Karl Jónsson († 1213) under överinseende av kungen själv. Detta
måste ha skett någon gång mellan 1185 och 1188, då Karl Jónsson, abbot över be-

13
Lönnroth 1996: 35–59. Redan Paasche 1922: 1, lyfte i början av 1900-talet fram att den
kristna ideologin är den främsta tendensen i den norröna litteraturen. Om sagan som genre, se
Clover 1985 och där anförd litteratur, samt Gísli Sigurðsson 2004.
14
Krag 2005: 69.
15
Bagge 1996: 84–85; 1991: 128–129.
16
Þorleifur Hauksson 2006: 1127–1130.
17
Clover 1982: 165–167; Holm-Olsen 1953: 71–72, 99–101; 1982: 555.
18
Krag 2005: 70.
19
Diskussionen om hur långt Grýla sträcker sig, liksom frågan huruvida Karl Jónsson är
författaren till hela Sverris saga, har – som Andersson 1985: 215, framhållit – varit ett av de
största olösta spörsmålen i studiet av Sverris saga. Senast har Þorleifur Hauksson 2006: 1127,
behandlat frågan, och lutat åt att Sverrir på sin höjd var med och bestämde utformningen av
sagans första 28 kapitel.
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nediktinerklostret Þingeyrar på norra Island, befann sig i Norge.20 Resten av sagan
uppges i prologen bygga på direkta ögonvittnesskildringar från personer som varit
med om de begivenheter som sagan skildrar och den förmodas vara tillkommen snart
efter Sverrirs död.21 Det finns emellertid inga som helst filologiska bevis i något av
de bevarade manuskripten av Sverris saga för en självständig Grýla. Sagan utmärks
tvärtom istället från början till slut av en homogenitet i ordförråd och övergripande
stil.22 Därför bör Sverris saga, som vi har den bevarad, behandlas som ett fullständigt, enhetligt verk.
Sverris saga finns i sin helhet bevarad i fem medeltida pergamenthandskrifter
som skiljer sig mer eller mindre åt.23 Att jämföra manuskriptvarianterna vore intressant men ett alltför omfattande arbete för denna studie.24 Filologisk forskning har
visat att manuskript AM 327 4° ligger närmast det numera förlorade originalet av
sagan och det är den versionen av sagan som har brukats av de flesta forskare. AM
327 4° överensstämmer i stil med de äldsta norröna översättningarna av latinska helgonbiografier och står således i kontrast till den typiska norröna sagaprosan, som
utmärks av sin stilmässiga kärvhet. I AM 327 4° är texten mer utbroderad, innehåller fler deskriptiva adjektiv och adverb samt fler metaforer och retoriska figurer.25
Sverris saga enligt AM 327 4° har utgivits i en diplomatarisk utgåva av Gustav Indrebø 1920, vilken brukas i föreliggande undersökning.
Metodologiska utgångspunkter
Rättfärdigande av makt innebär mobilisering av ideologiskt stöd. En ideologi kan betraktas som ett sammanhängande system av idéer av överordnad betydelse, som ut20
Holm-Olsen 1953: 45, har argumenterat för att skälet till att prologen berättar att Sverrir själv har haft överinseende över en del av sagans tillkomst är att öka trovärdigheten.
21
Sverris saga, prologus.
22
Þorleifur Hauksson 2006: 1126.
23
AM 327 4° (cirka 1300) (utg. Indrebø 1920); AM 81a fol. (Skálholtsbók yngsta) (mitten av 1400-talet) (utg. Albert Kjær & Ludvig Holm-Olsen 1910–1986); Flateyjarbók 1–2
(cirka 1390) (utg. Guðbrandur Vigfússon 1860–1868); Eirspennill (AM 47 fol.) (cirka 1300)
(utg. Finnur Jónsson 1916) och den opublicerade Stockholm pergament fol. nr. 8. Se Finnur
Jónsson 1919: 97–98; Þorleifur Hauksson (2007): xxxvi–xlvii.
24
Þorleifur Hauksson har under år 2007 gett ut Sverris saga i en utmärkt textkritisk edition i Íslenzk fornrit 30, där han genom emendationer försöker rekonstruera en så ursprunglig version av den som möjligt. Denna artikel färdigställdes dock innan Þorleifur Haukssons
utgåva publicerades och den har därför inte kunnat utnyttjas av mig här.
25
Þorleifur Hauksson 2006: 1130 et passim. Yngre versioner av Sverris saga är stilmässigt mer typiskt norröna och kan tänkas ha redigerats i syfte att bättre passa sagagenrens stilistiska ideal av kärvhet.
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talar sig om hur en social ordning bör vara beskaffad och varför.26 Kärnan i en ideologi är en moralisk norm som utmynnar i handlingsrekommendationer för hur normen skall förverkligas.27 Om vi definierar ideologi på det sättet blir kungaideologi
liktydigt med uppfattningen om vilken roll kungen skall spela i samhället och vilka
hans befogenheter och uppgifter skall vara, något som är förenat med uppfattningen
om hur samhället i stort skall vara beskaffat.
Kungaideologin i en medeltida text kan studeras genom att undersöka vilka värderingar och ideal som förknippas med den kungliga ämbetsutövningen och på vilket sätt som kungens maktinnehav legitimeras. Svårigheten består i att finna de
legitimerande aspekterna i texter tillhörande en deskriptiv genre som den norröna
sagan, där ideologin är dold och därför måste aktivt sökas i dialoger, tal och drömmar, såväl som i beskrivningen av kungen och hans handlande. Den norröna litteraturen har, som redan berörts, en på ytan objektiv framställningsstil. Sagaskrivarens
egna värderingar som individ är undertryckta. I den mån värderingar alls öppet kommit till uttryck är det kollektiva värderingar. Genom att tillskriva andra personer
åsikter kan emellertid sagaskrivaren framföra sina egna. Sagorna upptas ofta av långa
tal, som inte sällan åtminstone delvis är komponerade av sagaskrivaren efter dennes
syften. I dessa tal kan sagakaraktärer uttrycka åsikter som i själva verket ibland kan
förmodas delas av sagaskrivaren, särskilt om dessa åsikter får stå oemotsagda. Ett sätt
att i sagalitteraturen framställa ideologiska budskap är också bruket av referat av
drömmar, som ofta fungerar som ett sätt för sagaskrivaren att ge insikt i en persons
tankar och känslor.28
Medan det är en överdrift att beteckna Sverris saga som ett propagandaverk, så
bör sagan karaktäriseras som ett ideologiskt färgat, av makten sanktionerat och tillrättalagt, historiskt verk av biografiskt snitt. Sverris saga är en partsinlaga, som lyfter fram Sverrir i förmånligt ljus, även om det är fråga om en berättande text
tillhörande den norröna sagagenren och inte en propagandapamflett som Ett tal mot
biskoparna. Det går inte att förvänta sig att finna en fullständigt utvecklad kungaideologi i sagan, men däremot bör det gå att finna olika aspekter av en kungaideologi i texten.
Fastän ideologier är handlingsinriktade är de ideal och omsätts inte nödvändigtvis i praktiken, åtminstone inte i renodlad form. Ideologi och realhistoria bör därför
26
Adams 1989: 1–21; Eagleton 1991: 3–5; Ferm 2005: 285–286; Ricoeur 1986: 1–18;
Thompson 1984: 173–204.
27
Adams 1989: 45, 90, 98, 136–137.
28
Den hittills utförligaste genomgången av de många drömmarna i den norröna litteraturen görs i Kelchner 1935. Se även Lönnroth 2002: 455–464.
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skiljas åt, även om ideologier kan vara drivande och styrande faktorer för den realhistoriska utvecklingen. För denna studie är endast de kungaideologiska tankar sagan
som text förmedlar av relevans. Frågan om hur Sverrir verkligen var som kung, och
hur den faktiska realpolitiken såg ut, är här inte av intresse.
Medeltida kungaideologi i nordiskt ljus
Ett sätt att komma åt ideologiska argument i sagan är att söka efter meningsskapande
inslag som stödjer kungens maktställning. För att kunna urskilja sådana inslag behövs referenspunkter till vad som utmärkte olika samtida kungaideologiska tankar.
Det finns två olika kungaideologiska tankar som kan tänkas uttryckas i Sverris saga:
traditionell norrön kungaideologi och kristet färgad kungaideologi från kontinenten
eller en kombination av bägge.
Kunskapen om den traditionella norröna kungaideologin är fragmentarisk. Något
krav på ett politiskt program i egentlig mening tycks inte ha funnits. Målet var att
flytta fram sin egen och de sinas position i samhället. Kungen fick sin legitimitet
genom sin framgång – en god kung var detsamma som en framgångsrik kung.29 De
egenskaper som ansågs önskvärda och rättfärdigade en kungs maktställning var överlägsenhet över andra män och framförallt egenskapen att vara bland de främsta med
vapen och tapper i strid.30
När en riktig stat formerades i Norge under 1100-talet började kungamakten institutionaliseras och kraven som ställdes på kungen att förändras. I och med den nordiska integrationen med det kristna Europa blev religiös legitimitet för
maktutövningen nödvändig. Rex iustus-ideologin om den rättfärdige kungen av Guds
nåde gjorde sitt intåg på norrönt område. Enligt kyrkofadern Augustinus var det
Kristi vilja att Guds myndighet på jorden skulle fördelas på två ämbeten: regnum
(kungamakten) och sacerdotium (kyrkan). Kungamaktens huvuduppgift var att stå
som garant för pax (harmoni och fred) et justitia (rättvisa och underkastelse för Guds
vilja) genom att via ett våldsmonopol med alla erforderliga medel få människorna att
följa Guds vilja.31 Kungen behövde därför som statens överhuvud besitta vissa etisk29

Bagge 1991: 156–158.
Kungasagorna är det enda egentliga källmaterialet och de har fått sin nuvarande form
sedan en kristen kungaideologi fått sitt genomslag i Norden. Observera att redan Óláfr Tryggvason med flera kungar tillskrevs rex iustus-drag och hade som politiskt program att sprida
kristendomen och därmed frälsa människor. Det kan emellertid vara möjligt att vaska fram
skärvor av en förkristen kungaideologi, framställd redan i förkristen tid i de vikingatida skaldeverser som finns bevarade i det isländska sagamaterialet.
31
En historisk bakgrund till rex iustus-tanken ges i Canning 1996: 16–25; Chadwick 1988:
11–20; Morrall 1958: 24–40; Riesenberg 1956: 22 ff., 95–97. För en översikt över svenska förhållanden, se till exempel Lindström & Lindström 2006: 101–111.
30
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religiösa egenskaper: justitia (rättvisa), humilitas (ödmjukhet) och obedientia (lydnad mot Gud). Tanken var att justitia skulle vara den norm som legitimerade alla
kungens politiska handlingar.32 Rex iustus-ideologin är alltså att förstå som en politisk idé om att kungen som sin främsta uppgift skall verka för att förverkliga Guds
vilja på jorden. Det som ansågs diskvalificera en kung, och göra honom till en rex
iniustus eller tyrannus, var att handla mot Guds plan för mänsklighetens frälsning.
Den främsta diskvalificerande egenskapen var superbia (högmod), som ansågs vara
upphovet till alla andra synder.33
I de centrala statsrättsliga dokumenten från Magnús Erlingssons regenttid framkommer det att rex iustus-ideologin fått genomslag även i Norge. Ett idealporträtt av
en rex iustus framträder i kung Magnús’ kröningsed.34 Betoningen på etisk-religiös
lämplighet präglar kungens privilegiebrev till den norska kyrkan från hans regeringstid.35 Privilegiebrevet följer den augustiniska filosofin att regnum och sacerdotium är två skilda men likvärdiga samhällsfunktioner, som båda på var sitt sätt skall
verka för att förverkliga Guds vilja på jorden.36 I enlighet med den augustiniska
kungaideologin skiljs också det kungliga ämbetet (regium officium) från kungen som
innehavare av ämbetet (persona regalis). Privilegiebrevet klargör vidare klart att
kungens myndighetsutövning skall vara ”till gagn för själen” (ad mentis usum).37
Kungen lovar bland annat att vara kyrkan trofast och lydig i sin ämbetsutövning och

32
Tobiassen 1964: 197–204, 238. Biblisk inspiration om kunglig rättfärdighet kommer
bland annat från 1 Sam 8, 15, 1 Kung 15, 11, 22, 43 och biblisk inspiration om kunglig fruktan för Gud och tjänande av honom återfinns bland annat i 5 Mos 17, 19. Biblisk inspiration
om att kungen skall ta de fattigas parti ges i Ords 31: 8–9.
33
Tobiassen 1964: 199. Med utgångspunkt från främst Johannesevangeliet 5:16–17 skilde
den romersk-katolska kyrkan mellan synder mot Gud, som kunde förlåtas utan kyrklig botgöring (peccata venialia), och döds- eller huvudsynder (peccata mortalia), som endast förläts
genom kyrkans botsakrament. Enligt den medeltida skolastiken var dödsynderna sju till antalet: högmod (superbia), girighet (avaritia), vällust (luxuria), avund (invidia), frosseri (gula),
vrede (ira) och likgiltighet (acedia). Se främst Kilström 1958: 193–234.
34
Lat.Dok., nr. 10: 62–65.
35
Lat.Dok., nr. 9: 58–53; NGL 1: 442–444.
36
Tobiassen 1964: 217. Kungens titel i privilegiebrevet är ”Magnus dei gracia rex Norwegie” och därpå sägs det att Eysteinn är ärkebiskop ”av samma nåde” (eadem gracia)
(Lat.Dok., nr. 9: 58). Som Tobiassen har uppmärksammat, innebär det att kungen och ärkebiskopen framställs som två likvärdiga personer och att ingen är underordnad den andre.
37
Lat.Dok., nr. 9: 58. S:t Óláfr – rex perpetuus Norvegiae, ”Norges evige kung” – var
både en symbol för kungamakten och för Norges nationella självständighet. Både den franske
och den galiciske kungen ställde sig under nationalhelgonets beskydd (S:t Denis respektive
S:t Jakob). Koht 1952: 49, verkar uppfatta ”lånet” av riket från S:t Óláfr som bokstavligt. En
bra och mångsidig beskrivning av S:t Óláfr-kulten i Norden ges i Rumar 1997.
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att vara rättfärdig mot kyrkans män, såväl som mot alla sina undersåtar och särskilt
mot änkor och föräldralösa barn.38 I tronföljdslagen, ett av de allra första försöken i
hela Europa att i skrift juridiskt reglera successionen, sätts också etisk-religiös lämplighet framför både arvsrätten till tronen och folkets val av kung; illzca æða úvizca
(ondska eller ovett) diskvalificerar per automatik en kungakandidat.39
En motsägelsefullt tolkad kungaideologi
Enighet råder om att legitimeringen av Sverrir som kung i Sverris saga både bygger
på hans (påstådda) kungliga fäderne och att Gud har utsett honom till Norges kung,
men tonvikten har skiftat forskare emellan.40 Enligt flera forskare är det främst uppfattningen att Gud har valt ut Sverrir till kung som legitimerar hans tronanspråk.41
Som Ludvig Holm-Olsen och Claus Krag har uttryck det, annekterade Sverrir den
rådande rex iustus-ideologin och utnyttjade den till sin egen fördel.42
Sverre Bagge har däremot inte accepterat den gängse tolkningen att en kristen
kungaideologi är det som främst legitimerar Sverrirs tronanspråk. Enligt Bagge representerar Sverrir inte primärt ett europeiskt rex iustus-ideal, utan istället främst ett
38

Lat.Dok., nr. 10: 62–65.
Gunnes 1971: 132–133. Tronföljdslagen 1163 blev inskriven i kapitel 2 i Gulaþingslƒg
i kristendomsbalken, NGL 1: 3–4. Innebörden av begreppet illzca æða úvizca i tronföljdslagen har varit omtvistad. Taranger 1934: 302, Steen 1949–1951: 15, not 1, och Holmsen 1965:
233–235 har tolkat det som att tronpretendenten måste vara vid sina sinnens fulla bruk, medan
Schreiner 1938: 73, och Seip 1940–1942: 66, har menat att illzca æða úvizca främst betecknar att tronpretendenten inte uppfyller de krav som ställs på en regent i enlighet med rex iustus-principen. Tobiassen 1964 har utförligt argumenterat för att den senare tolkningen är den
riktiga genom bland annat filologiska studier av ordbruket i norröna översättningar av latinska
texter. Tobiassen 1964: 227–242, har dessutom övertygande kunnat visa att etisk-religiös
lämplighet enligt tronföljdslagen var av mycket större betydelse än både arvsrätt och folkets
val av kung. Krag 1983: 110–125 har däremot påvisat att illzca och úvizca kan förstås som juridiska begrepp och att lagen inte är fullt så kyrkligt orienterad som Tobiassen menat men
samtidigt framhållit att den folkliga och kyrkliga uppfattningen av en god kung inte skiljde sig
så mycket åt.
40
De olika rättsgrunderna behandlas bland annat i Ármann Jakobsson 1997: 269; 2005:
113 et passim.
41
Bandlien 2005: 319; Gurevich 1992: 84–85; Gurevich 1997: 93; Gathorne-Hardy 1956:
212–213, 267; Holm-Olsen 1953: 90–102; 1982: 553–555; Koht 1952: 14, 17; Loescher 1984:
1–20. Nilson 1948: 85–86, håller det för sannolikt att uppfattningen att Gud hade valt ut
honom till kung var viktigare för Sverrir än hans anspråk på att vara kungason, även om han
uttrycker sig något svävande i frågan. Koht 1952: 49, menar att det som gjorde striden mellan Sverrir och Magnús så oförsonlig var att båda kungarna var fyllda av tanken att Gud hade
skänkt dem kungadömet.
42
Holm-Olsen 1982: 555; Krag 2005: 52–53.
39
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traditionellt norrönt kungaideal. För Bagge är Sverrir en ”gang leader” eller ”a typical warrior king”, som får sin legitimitet genom att han leder sina män framgångsrikt i fält tack vare de egenskaper och den tur som hans kungablod anses ge
honom.43 Bagge menar att Sverris saga, till skillnad från Hákonar saga Hákonarsonar som beskriver kung Hákon Hákonarsons regentskap (1217–1263), domineras
av traditionell norrön kungaideologi med få spår av äkta rex iustus-tänkande.44 Visserligen medger Bagge att drag förekommer av ett rex iustus-tänkande även i Sverris saga men han ger dem en mycket underordnad roll för sagans legitimering av
kungen.45 Han anser framförallt att Sverris saga ”[…] does not set forth the general
ideology of sacral kingship”.46 En anledning till den uppfattningen kan vara att Bagge
tycks skilja mellan en explicit ideologisk nivå och en implicit sådan även om distinktionen framstår som otydlig. Hans intresse är främst riktat mot hur Sverrir framställs som individ och inte det explicita ideologiska budskapet i Sverris saga.
Otydligheten om Bagge studerar explicit eller implicit ideologi gör att hans ideologibegrepp framstår som oklart för läsaren.47
Inte minst eftersom det blir svårt att avgöra vad Bagge menar med ideologi har
hans tolkning av kungaideologin i Sverris saga ingalunda fått stå oemotsagd. Lars
Lönnroth har väckt frågan om skillnaderna som Bagge finner verkligen beror på
skilda idéer kring kungadömet, eller om de beror på faktiska olikheter i kung Sverrirs respektive kung Hákons liv samt på skilda berättarideal. Med utgångspunkt från
sin kunskap om kungasagan som litterär genre avfärdar Lönnroth tanken att uttrycken för rex iustus-tänkande i Sverris saga blott är pliktskyldiga eftergifter till
den kristna kungaideologin.48
Claus Krag instämmer i Lönnroths kritik och argumenterar för att det är de krigiska förhållandena som Sverrir verkar under, snarare än ideologin, som skiljer sig
åt jämfört med kung Hákons regentskap. Krag pekar främst på den tydliga ideologiska diskrepansen mellan den högstämda kungaideologin han menar att sagan präglas av och den gerillaverksamhet som birkebeinarna tvingas ägna sig åt.49 Hans Jacob
43
Bagge 1996: 59, 64, 82, 87; 1993: 4. Bagge 1996: 59, 87, menar att enligt den traditionella norröna kungaideologin – exempelvis i Heimskringla – ger inte kunglig börd bara legitimitet till tronen, utan även kvalifikationerna för att regera.
44
Bagge 1991: 66, 132; 1993: 14–15; 1996: 81–82. Bagge menar att till och med Heimskringla innehåller fler referenser till rex iustus-ideologin än vad Sverris saga gör, fastän Heimskringla lika lite som Sverris saga behandlar civilt styre.
45
Bagge 1996: 12, 81; 1993: 3–4.
46
Bagge 1996: 81.
47
Orning 1997: 185–196; se även Bagge 1997: 197–199.
48
Lönnroth 1998: 143–146.
49
Krag 2005: 66.
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Orning har också visat att det på vissa punkter finns fog för Lönnroths kritik av Bagges teser och att man bör tona ned skillnaderna i kungaideal.50
Bjørn Bandlien har argumenterat för att det är omöjligt att förstå Sverris saga
utan de många referenserna till biblisk historia och Guds stöd för Sverrir och hans
sak. Medan Bandlien menar att Bagge kan ha rätt i att Sverrir beteendemässigt många
gånger inte framställs som en rex iustus, så menar Bandlien att emfasen i sagan på
att Gud har valt Sverrir till kung kan vara ett sätt att framställa Sverrir i enlighet med
den europeiska ideologin om rättfärdigt krig och den kristne krigaren.51 Någon riktigt grundlig studie av det explicita ideologiska budskapet i Sverris saga ur ett historiskt perspektiv, som kan reda ut sådana spörsmål, har emellertid inte gjorts och den
luckan är det min mening att försöka fylla med denna artikel. Någon jämförelse mellan ideologin i Sverris saga och Hákonar saga Hákonarsonar kommer inte att göras,
utan ideologin i Sverris saga kommer enbart undersökas för sig själv.

De rättsliga och ideologiska grunderna för tronanspråket
Eftersom Sverris saga är en biografi över kung Sverrir, huvudsakligen bunden till
den norröna sagans konventioner, och inte en argumenterande politisk skrift, som
syftar till att rättfärdiga Sverrir som kung, kan vi inte förvänta oss att finna uttryckliga argument till stöd för Sverrirs tronanspråk. Den norröna sagan är deskriptiv till
sin natur och åsikter uttrycks subtilt. Dessutom måste vi vara vaksamma på att sagan
mycket väl kan rättfärdiga Sverrir på sätt som för den nutida läsaren känns främmande. Som Erik Gunnes uppmärksammat, kan den nutida läsaren förgäves söka
efter ”rasjonell argumentasjon” som rättfärdigar Sverrirs tronanspråk.52
Att det är något speciellt med Sverrir, och att han skall bli en stor man, gör sagan
tidigt klart. I enlighet med sagagenrens typiskt subtila indikationer kastas det tvivel
över påståendet att Sverrir blott skulle vara son till den färöiske kammakaren Únáss
genom uppgiften att det kring Sverrirs födsel dröms ”märkvärdiga drömmar” (stórar draumar).53 Förebuden om Sverrirs storhet kommer även till uttryck i en egendomlig dröm som hans mor Gunnhildr sägs ha haft strax innan Sverrir föddes:

50

Orning 2004 passim.
Bandlien 2005: 316 et passim.
52
Gunnes 1996: 247–248.
53
Sverris saga, kap. 1. Mina tolkningar av drömmarna i Sverris saga följer i huvudsak
Lönnroth 2006a och 2006b. Även Bagge 1996: 21, 53–60, 63–64, har ingående analyserat
drömmarna och på många punkter överensstämmer mina tolkningar av dem även med hans.
51
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henni ſyndiz ſem þat væri einn ſteinn vel mikill oc ſniohvitr at lit. En hann
gloaðe iarni þvi er acafliga er blaſit i afli. En hon mælti sva við þionuſto-konu
ſina. Gætom vit vandliga þesa burðar oc latum ængan mann verða varan við.
þvi at flæſtum man undarlict þickia er ſia. Siðan þotti henne ſem þær tæki
ſtæiniN oc legði i eiN ſtol oc hulþu með klæði fogro En þa er þær hofðo
varðveitt þesom ſteini ſem þær villdo. þ[a] flugo þo neiſtarnir alla vega igegnum clæðin oc um allt lopt-huſit inan.54
Hon tyckte att det var en sten, ganska stor och snövit till färgen. Den glödde
som järn när man blåser kraftigt i blåsbälgen. Hon sade till sin tjänstekvinna:
”Låt oss ta hand om detta foster och inte låta någon få veta det, för de flesta
som ser det kommer tycka det är underligt.” Sedan tyckte hon att de tog stenen och lade den i en stol och gömde den i fina kläder. Men då de hade tagit
hand om stenen som de ville, då flög gnistorna åt alla håll genom kläderna och
runt om i hela huset.55
Utan att ingående analysera drömmen, kan några ord sägas om symboliken i den,
med tonvikten på den snövita sten som Gunnhildr drömmer att hon föder i Sverrirs
ställe. Lars Lönnroth har i en analys av drömmen uppmärksammat att vita stenar i
medeltida kristen litteratur ofta symboliserar gudomlighet.56 Storheten hos stenen,
symbolen för Sverrir, kommer också till uttryck genom att det inte går att förhindra
att den glöder och sprider gnistor omkring sig. Oavsett hur drömmen exakt skall tolkas, kan det inte råda något tvivel om att den syftar till att markera att Sverrir inte
var något vanligt barn, en tolkning som bekräftas av att sagan säger att det fanns
många tecken som visade på vilken stor man Sverrir skulle bli.57 Att Sverrir är ämnad
att bli Norges kung låter sagan oss ana när en dröm återges, som Sverrir sägs få när
han blivit vuxen, i vilken han är förvandlad till en stor fågel som täcker hela Norge.58
Förmodligen skall fågeln i drömmen förstås som en kunglig örn, en vanlig symbol

54

Sverris saga, kap. 1.
Översättningarna från norrönt mål till svenska är genomgående mina egna. Norröna
namn skrivs i de svenska översättningarna och i den löpande texten i nominativform och med
s-tillägg i genitiv.
56
Lönnroth 2006a: 604–605; Lönnroth 2006b: 99.
57
Sverris saga, kap. 1.
58
Sverris saga, kap. 2.
55
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för kungavärdighet i medeltida ikonografi, och därmed indikera att han är ämnad att
bli kung.59
När Sverris saga på detta sätt har klargjort att Sverrir skall bli en stor man, förmodligen kung, avslöjas hans påstådda kungliga börd. Under en pilgrimsfärd till
Rom skall hans mor av påven ha blivit ålagd att berätta för honom att hans far inte
är hennes make, kammakaren Únáss, utan ingen mindre än kung Sigurðr Haraldsson
(† 1155).60 Uppgiften får tanken att väckas hos Sverrir att försöka gripa makten i
Norge. Sagan är klar över att kungablodet gör det möjligt för Sverrir att börja sträva
efter kungakronan. Arvsrätten till den norska tronen återkommer hela sagan igenom
som en central legitimeringsgrund för Sverrirs tronanspråk. Klart och tydligt sägs det
att hans härkomst berättigar honom till Norge, vars tron är hans ”farsarv” (fǫðurleifð); att låta kung Magnús vara kung skulle innebära att han skänkte sitt ”farsarv” till
honom.61 Sverrir menar att kung Magnús egentligen inte har rätt att kalla sig kung,
då det aldrig har funnits någon kung före honom som inte varit kungason.62
Det är viktigt att observera att det aldrig argumenteras för att det är acceptabelt
att vara oäkta kungason fastän den norska tronföljdslagen stipulerade att oäkta söner
inte ens kunde komma ifråga för att bära kungakronan.63 Genomgående, och utan att
argumentera för det, håller sig sagan till gammal norrön tradition att oäkta födsel
inte var något hinder för att göra anspråk på kronan.64 Även om det i ett tal, som tillskrivs Sverrir i sagan, betonas att hans mor Gunnhildr var av förnäm släkt, poängteras det samtidigt att det för tronanspråket är ovidkommande ifall hon istället blott
hade varit trälinna.65 Fädernet är således det enda av betydelse.
Vi har så här långt kunnat konstatera att det kungliga blodet åberopas som en
primär källa i sagan för legitimeringen av Sverrir som kung. Det är däremot svårt att
finna argument i sagan för Sverre Bagges uppfattning att Sverrirs kungliga blod
skulle ha givit honom de kungliga egenskaper som legitimerar hans tronanspråk och
den lycka som gör hans framgångar möjliga. I slutet av Sverris saga indikeras det
59
Wittkower 1939: 293–325, behandlar översiktligt den symboliska betydelsen av örnar.
Invånare på Färöarna sägs förlöjliga unge Sverrirs vidlyftiga drömmar som förebådar stor
makt, något som låter en dra paralleller till hur liknande drömmar fick Josefs bröder att såväl
förlöjliga som avsky honom. Se Sverris saga, kap. 2; jämför 1 Mos 37:5–11.
60
Sverris saga, kap. 4.
61
Sverris saga, kap. 11, 18, 60.
62
Sverris saga, kap. 60, 112.
63
NGL 1: 3–4. Om den stora politiska betydelse som frillosöner, dock oftast till skillnad
från Sverrir erkända sådana, kunde få i medeltida Norge, se Jochens 1987.
64
Påvekyrkan accepterade inte detta och kung Hákon kunde inte 1247 bli krönt utan att
påven först gav dispens. Se Koht 1952: 89.
65
Sverris saga, kap. 133.
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tvärtom istället att Sverrir inte har ärvt sin påstådde fars egenskaper (som ansågs
sämre).66 Det görs heller inga ansatser för att dölja tvivlen i Sverrirs samtid kring
hans härkomst och sagan innehåller så gott som inga konkreta bevis för hans fäderne.67
Det är mot den bakgrunden relevant att ställa frågan om arvsrätten i sig är tillräcklig för att legitimera Sverrirs maktövertagande. En indikation på att så inte är fallet finner vi i sagan när Eiríkr, som påstår sig vara bror till Sverrir, vill bevisa sitt
fäderne med järnbörd. Sverrir klargör för Eiríkr att det inte kan bli fråga om att få
dela kungamakten med honom, även om Eiríkr också skulle vara son till kung Sigurðr Haraldsson. Han anser sig nämligen ha fått utstå alltför mycken livsfara och
hårda prövningar för att avstå från något av det han vunnit.68 Arvsrätten kan alltså inte
sägas legitimera en automatisk rätt till tronen – tronanspråket behöver också legitimeras på annat sätt. Att prövningarna i sig skulle legitimera en rätt till tronen är
emellertid en ståndpunkt som endast uttrycks denna enda gång i sagan.69 Annars
framställs framgångarna istället som indirekt legitimerande genom att de uppfattas
som säkra bevis på att Sverrir är utvald av Gud och får hans stöd:
Megu þer nu ſia hvat er hann hefir til koſtat aþr en hann næði ſino riki. oc
þolat þar til bæði morg valc oc vandkvæði. lagt i hættu bæði ſitt lif oc margra
annaRa goðra drengia oc gofugra. En guð hefir nu frelſtan hann af morgum
haſca ſem nu munu þer hafa ſanna ſpurn til.70
Ni kan nu själva se hur han har fått kämpa innan han fick sitt rike, och därför fått utstå både många plågor och svårigheter; vågat både sitt eget och
många andra goda och djärva mäns liv. Men Gud har nu frälst honom från så
många faror, som ni nu väl hört sanningen om.
Sverrir sägs få genomgå så många prövningar att det inte vore möjligt för honom att
klara dem alla om inte Gud stödde hans kamp och stod honom bi.71 Sverre Bagge
66

Sverris saga, kap. 181.
Krag 2005: 83–84.
68
Sverris saga, kap. 59.
69
Se dock även Sverris saga, kap. 121.
70
Sverris saga, kap. 99. Sverrir uttrycker i kap. 121 det i liknande ordalag tillsammans
med betonandet att han är kungason. Som Indrebø 1920: lxxvi och Holm-Olsen 1953: 61–62,
påpekat är det i den senare delen av Sverris saga inte sagaskrivaren som hänvisar till Guds ingripande, utan Sverrir som får göra det i tal och repliker. Det är troligt, som Bagge 1993: 5–
6 framhållit, att detta kan vara ett uttryck för sagagenrens konvention av ytlig objektivitet.
71
Sverris saga, kap. 18.
67
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menar att sagan framställer det som om det är Sverrirs militära genialitet, ett resultat av hans kungliga blod, som skänker honom alla hans fantastiska segrar.72 Så uttrycker Sverris saga det inte. En typisk förklaring till en seger kan istället lyda ”[…]
þeira viðr-ſcipti lauc a þann veg at ſa fecc gagn er guð villdi. Sverrir konungr rac
ibrot alla ſina fiandmenn” (Deras kamp slutade på det sätt att den som Gud ville segrade. Kung Sverrir jagade bort alla sina fiender).73 Exemplen är åtskilliga och hela
tiden är det den allsmäktige Guden, S:t Óláfr och jungfru Maria som skänker honom
fabulösa segrar.74 Sverrir sägs lita till Gud och hans kraft före sin egen förmåga. Han
gör aldrig anspråk på att segrarna är hans förtjänst.75 Till sina män berättar sagan att
han till exempel säger:
Guð ſialfan ſculom ver lofa fyrir ſigr varn er hann hefir nu miclo berara en
fyR veitt o os ſiN ſtyrc oc crapt i þesi oRosto. oc eigi megum ver kenna os
þenna fagra ſigr annan veg en þetta hafi farit eptir gvðſ vilia oc hanſ til-ſcipun.76
Gud själv skall vi prisa för vår seger, eftersom han nu i detta slag ännu klarare än tidigare har givit oss sin styrka och kraft. Inte kan vi tillägna oss denna
fagra seger på annat sätt än att detta har skett enligt Guds vilja och skapelse.
Budskapet är att ”[…] vart trauſt ſem allra annaRa er allt undir guði oc hanſ helgum
monnum. en eigi undir liðſ-fiolþa” (vår och alla andras tillit är riktad till Gud och
hans heliga män och inte till vår egen härstyrka).77 Detta avvisar Sverre Bagges tes
att sagan framställer det som om segrarna är ett resultat av Sverrirs egen militära genialitet. Det finns också flera exempel i Sverris saga där det subtilt framkommer att
Sverrir har Gud vid sin sida, vilket tillåter honom att göra smärre underverk.78
72
Bagge 1996 passim. Se även Bagge 1986: 174, där det talas om den framgångsrika taktiken som ett ”resultat av Sverres militære begavelse”.
73
Sverris saga, kap. 16. Jämför med till exempel kap. 21.
74
Se till exempel Sverris saga, kap. 11, 14, 18, 32, 35.
75
Sverris saga, kap. 52.
76
Sverris saga, kap. 94.
77
Sverris saga, kap. 52.
78
Ett gott exempel på detta är när Sverrir måste flotta sig över ett vattendrag och flotten,
som förde kungen torrskodd i land, sjönk som en sten så fort som kungen klev av den. Krag
2005: 70–71, anser att framställningen kan läsas ideologiskt, då det skildras som om det var
Sverrirs närvaro som höll flotten flytande, något som har många paralleller i helgonbiografierna och kanske går tillbaka på Bibelns berättelse om när Jesus gick på vatten. Jämför Matt
14:22–32; Mark 6:47–51; Joh 6:19–21.
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Kan då inte framgången och kraften, som Gud skänker Sverrir, i sig uppfattas som
ett bevis för att kungen är rättmätig? Sverre Bagge lutar mot en sådan tolkning, men
menar samtidigt att sagan fokuserar på Sverrir som person och inte lyfter fram någon
kungaideologi kring kungadömet av Guds nåde.79 Jag har svårt att acceptera den tolkningen. Fokuseringen på att Gud har valt ut Sverrir till kung av Norge och hela tiden
står vid hans sida måste väl om något uppfattas som ett uttryck för en ideologisk ståndpunkt? Att det gudomliga stödet, som sagan vill ge Sverrirs tronanspråk, har en djupare ideologisk dimension är tydligt inte minst genom två profetiska drömmar i sagan.
Det måste emellertid framhållas att Bagge och jag här är intresserade av olika saker.
Bagge vill undersöka hur kung Sverrir uppfattades av sin samtid och hur han agerade
som individ, medan mitt fokus enbart är sagans explicita ideologiska framställning.
Det ideologiska budskapet blir ännu tydligare när Sverrir just fått höra om sin härkomst och sägs drömma att han kommer från Färöarna till Norge med hög rang:
En honum þotti vera mikill ufriðr i landino af konunga deilld. oc þotti honom
ſem hiN hælgi Olafr konungr ætti deilldina moti magnusi konungi oc Erlingi
Jarli oc þottiz hann ætla i hug ser a hvaRa fund hann ſkylldi ſækia. honum
ſyndiz at kioſa helldr at fara a fund Olafs konungs. Ok er hann kom þar. var
honum vel fagnað oc við mikilli bliðo. En ær hann hafði þar eigi længi verit
þa verþr ſa at-burðr æinnhvern morgin. at honum ſyndiz ſem þar væri fatt
manna hia konungi. eigi meiR en. xv. Menn eða .xvi. oc þoſk konungsrinn
við trapizo i einne lopt-ſtofu. Oc ær hann var þvægiN þa villdi annar maðr
ganga at trapizonne oc þua ſer i þvi ſama vatni er konungr þo ser i. En konungriN ſc√t við honum hendi ſinni oc bað hann hætta. Siðan næfndi hann
SvæRi Magnus oc bað hann þva ser i þvi ſama vatni. hann þottiz ſva gera ſem
hann bauð. Oc er hann var þvæginn. þa kom maðr inn laupandi með braðom
tiþindom. oc bað meN til vapna taca ſem ſkiotazt ſagðe at uvinir konungs varo
fyrir durom. konungr svaraði kvað ecki ſaca myndo. oc bað menn taka hoGvapn ſin oc ganga sva ut oc ſagðiz hava myndo ſciolld ſinn oc hliva þeim þar
ollum með. þeir gerðo ſem konungr mælti. Siðan tok hann ſverþ ſitt oc ſelldi
þesom unga maNi SveRi. oc ſiþan ſælldi hann honom merki ſitt i hond oc
mælti. Tac nu við merkino herra oc ætla þat með ſialfom þer at þetta merki
ſkalltu iafnan bera hæþan ifra. hann þottiz við taca merkino oc þo með nockorri ræzlo. Nu toc konungr ſciolldiN oc gengo þeir ut allir ſamt hælldr ſcyniliga. honom þotti ſem for-dyri væri ſva langt þar ſem þeir gengo ut. at eigi var
ſcemra æn ſextogt oc þotti honom eigi all-hatt mega bera merkit meðan þeir
79

Bagge 1996: 81.
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varo inni i huſino Oc ær þeir varo at durom komnir þar ſem þeir ſcylldo ut
ganga komo at moti þeim .vii. menn við vapnum oc villdo hoGa merkiſ-maNinn. En konungr geck fram með ſciolld ſinn oc lifðe honum oc ollum þeim.
sva at ecki ſacaðe til. komo ſiþan a rumlende oc a fagran voll. Eptir þat þottiz hann upp reiſa merkit oc bera i fylking. Magnus konungſ oc Erlings Jarls
oc ſyndiz þegar ſu fylking hrockva fyrir er at ſotti fram.80
Men han tyckte det verkade vara stor ofred i landet på grund av stridigheter
mellan kungarna. Han tyckte att kung S:t Óláfr var i strid mot kung Magnús
och Erlingr jarl, och han tyckte sig fundera på vem av dem han skulle sluta
sig till. Han tyckte att han hellre skulle söka sig till kung Óláfr. Och när han
kom dit blev han väl mottagen och med stor vänlighet. Men han hade inte
varit där länge, tyckte han, då det hände en morgon att det inte var många
män hos kungen, inte mer än 15 män eller 16, och kungen tvättade sig vid ett
tvättfat i ena loftstugan. Och när han var färdigtvättad, då gick en annan man
för att tvätta sig i samma vatten som kungen tvättat sig i. Men kungen stötte
bort honom med händerna och bad honom att låta bli. Sedan kallade han på
Sverrir Magnús och bad honom tvätta sig i samma vatten. Han tyckte han
gjorde som han blev ombedd. Då han hade tvättat sig kom en man inspringande med ett brådskande ärende, och bad männen att gripa till vapen så fort
de kunde. [Han] sade att kungens fiender var inpå knuten. Kungen svarade
och sade att det inte var någon fara och bad männen att ta sina huggvapen och
gå ut, och sade att han själv skulle ta sin sköld och värja dem alla med [den].
De gjorde som kungen sade. Så tog han sitt svärd och gav till den unge mannen Sverrir, och gav honom sedan sitt fälttecken i handen och sade: ”Ta nu
emot fälttecknet, herre, och bestäm dig själv att du alltid i framtiden skall
bära detta fälttecken.” Han tyckte att han tog emot fälttecknet, men med lite
rädsla. Nu tog kungen skölden, och de gick ut tillsammans ganska fort. Han
tyckte att det var en mycket lång gång där de gick ut, inte mindre än 60
[alnar], och han tyckte inte att han kunde bära fälttecknet särskilt högt medan
de var inne i huset. Då de kommit fram till dörren som de skulle gå ut genom,
kom det emot dem sju beväpnade män som ville hugga mannen med fälttecknet. Men kungen gick fram med sin sköld och skyddade honom och alla
de andra så att de inte led någon skada. Sedan kom de till en öppen och vacker
äng. Då tyckte han att han reste upp fälttecknet och bar det mot fylkingen till

80

Sverris saga, kap. 5.
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kung Magnús och Erlingr jarl, och [han] tyckte att den fylkingen drog sig
undan när han anföll.
Drömmen syftar naturligtvis till att framställa Sverrir som helgonkungens man. Först
ansluter sig Sverrir till S:t Óláfr i kampen mot kung Magnús och Erlingr jarl och gör
därmed valet att bli en helig krigare som kämpar under helgonkungens standar mot
Guds fiender. När Sverrir sedan befinner sig hos S:t Óláfr berättas det att det kommer fram en man som vill tvätta sig i helgonkungens tvättfat. Helgonkungen avvisar mannen, som måste tolkas som kung Magnús. När S:t Óláfr sedan kallar Sverrir
till sig att tvätta sig i hans vatten måste det förstås som att S:t Óláfr symboliskt låter
döpa Sverrir i sin helighets vatten, en ritual som i sammanhanget måste förstås som
att inviga honom i rollen som helgonkungens efterträdare. Helgonkungen kallar
också Sverrir för Magnús, ett namn som Sverrir sedan antar.81 Namnet i sig är ideologiskt laddat. Dels betyder magnus på latin ”stor” och anspelar på Charlemagne
(Karlamagnús/Karl den store) och dels hade S:t Óláfr en son som hette Magnús. Episoden kan därför tolkas som att helgonkungen nu tagit Sverrir till sin nye ”son” och
”döpt” honom till Magnús efter sin egen son.
Tolkningen att S:t Óláfr utser Sverrir till sin efterträdare stöds av att han ger sitt
svärd och sitt fälttecken (merki) till Sverrir i en slags feodal ceremoni. Därmed överlämnar helgonkungen samtidigt ansvaret att föra hans krig på jorden till Sverrir. När
Sverrir sedan i drömmen befinner sig på slagfältet och segrar, sägs S:t Óláfr beskydda honom mot alla faror. Detta bör förstås som att Sverrir får ett slags gudomligt beskydd för att kunna utföra sitt uppdrag åt S:t Óláfr och bekämpa kung Magnús
och Erlingr jarl.
Sagan upplyser oss om att drömmen väl överensstämde med vad som sedan verkligen skedde. Det kan knappast tolkas på annat sätt än att drömmen skall uppfattas
som ett förebud om Sverrirs segrar. Enligt min mening kan drömmen inte förstås på
annat sätt än att S:t Óláfr avvisar Magnús som rättmätig innehavare av Norges tron
och inbjuder Sverrir att bli verktyget för att störta denne från tronen. Drömmen kan
dessutom förstås som om Sverrir inte gick i krig mot Erlingr jarl och kung Magnús
på eget initiativ, utan på uppmaning av S:t Óláfr.82 Därmed ges religiös legitimitet för
81

I norska aktstycken skriver Sverrir själv ”Sverrir Magnus konungr”. Saxo Grammaticus menar i Gesta danorum 2005, bok 14, kap. 53, att Sverrir valt namnet ”Magnús” efter sin
farfars far, Magnús berfœtr. Sverrir kallar sig även på de mynt som han lät prägla för Rex
Sverrir Magnus eller Rex Magnus Sverrir, se främst Skaare 1979–1980: 95, med renritade
avbildningar av mynten.
82
Bagge 1996: 55.
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Sverrirs krig, något som inte bara korståg till det Heliga Landet ansågs ha, utan även
bekämpandet av alla som uppfattades som kristendomens fiender hemmavid. Utvald av S:t Óláfr, den sakrala stamfadern för de norska kungarna, har Sverrir i drömmen alltså blivit en helig krigare, vilken trots sitt blodiga värv under medeltiden ofta
betraktades som den ideale tjänaren av den kristna tron.83 Viljan att framställa sig som
S:t Óláfrs man bör förstås i ljuset av att kung Magnús hela tiden åberopade sin status som S:t Óláfrs vasall, något som hans privilegiebrev också stadfäster.84 Genom
drömmen har S:t Óláfr istället knutit Sverrir till sig som sin vasall och eftersom S:t
Óláfr var den ideale norske kungen och uppfattades som en perfekt rex iustus, får
kopplingen mellan Sverrir och helgonkungen en ideologisk dimension.
Det finns ett flertal analogier mellan S:t Óláfr och Sverrir i sagan som måste ha
varit uppenbara för den samtida publiken. Några exempel kan ges: Sverrir följer i
helgonkungens fotspår när han färdas till Selja, den heliga plats där S:t Óláfr först
landsteg i Norge som kung.85 I likhet med hur S:t Óláfr uteslöt de män som inte ville
låta döpa sig före slaget vid Stiklarstaðir uteslöt Sverrir 220 av sina 300 män för att
de endast var intresserade av plundring.86 Sverrir låter sig tas till kung på Eyraþing,
nära relikerna efter S:t Óláfr.87 Samma stridsrop, ”Fram, fram, Kristsmenn, krossmenn, konungsmenn!” (Framåt, framåt, Kristi män, korsets män, kungens män!),
brukas av Sverrir som av S:t Óláfr vid slaget vid Stiklarstaðir (1030).88 Sagan gör det
också tydligt på andra sätt att Sverrir är helgonkungens man och att kung Magnús
inte är det.89

83

Bandlien 2005: 290–291, 314; Gunnes 1971: 47.
Gunnes 1996: 248; Krag 2005: 53.
85
Óláfs saga ins helga, kap. 29; Sverris saga, kap. 6.
86
Óláfs saga ins helga, kap. 201, 204; Sverris saga, kap. 11.
87
Se Ólafía Einarsdóttir 1981: 85.
88
Sverris saga, kap. 163; Hákonar saga Hákonarsonar, kap. 229; Óláfs saga ins helga,
kap. 205, 226. Citatet är hämtat från Óláfs saga ins helga, kap. 226.
89
Ett exempel på en episod i Sverris saga, kap. 15, som kan tolkas på det sättet, är när
Óláfr-fälttecknet bars mot kung Sverrir av blott ländermän och bönder. Då kunde inte mannen med fälttecknet styra hästen han red på. Han red in i två män: den ene dödades och den
andre skadades så svårt att han aldrig tillfrisknade. Mannen med fälttecknet föll själv av hästen. Sedan tog birkebeinarna fälttecknet. Som påpekats av Monclair 1995: 49, är Óláfr-fälttecknet en exklusivt kunglig symbol som det är högmod för den som inte är kung av föra.
Därför är jag benägen att tolka episoden som ett uttryck för att Gud skulle ha ingripit mot
högmodet genom att göra hästen, som mannen med fälttecknet red på, vild och oregerlig och
sedan låta fälttecknet falla i Sverrirs händer, där det enligt Gud hör hemma.
84
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Det gudomliga stödet för Sverrir kommer ännu tydligare till uttryck i den andra
profetiska drömmen, som skildrar hur Gud har sänt profeten Samuel att uppenbara
sig för Sverrir sedan birkebeinarna har tagit honom som sin ledare:
Oc er hann þottiz biðiaz fyrir i kirkionni ſyndiz honom maðr ganga at ser oc
taca i hondina oc leiddi hann i eina ſtucu norðr ifra ſonghus-durom oc mælti
við hann. Gack með mer broðir ec hefi leynt mal við þic. hann þottiz ganga
með honom oc hyGia vandliga at hanſ yfirlitom. honom ſyndiz þesi maðr afar
gamall oc ſnio-hvitr fyrir hærom. hann hafði ſceG mikit oc clæði afar ſið rioðr
i andliti oc ſtutt haR um-hverfiſ oc helldr ogorligr. hann þottiz vera ihugafullr hvat er þesi maðr myndi vilia. Sa hinn gamli maðr fann þat a honom. oc
mælti. hræz eigi þu broþir þvi at guð hefir mek ſendan þa þottiz hann hniga
til iarðar fyrir honom oc ſpyria. hvat manna er tu herra at ec mega viſt vita at
guð hefir ſendan þic. hinn gamle maðr ſvarar i annat ſinn. oc bað SverRi eigi
ottaz. ſagði guð sic ſendan hafa til hanſ. þa þottiz hann verða ſlict eða ræddari. þa toc ſa hinn gamli maðr i hond hanſ oc reiſti hann up oc mælti. hit
þriðia ſinn. hręz eigi þu broþir friðr verþi með þer þvi at ec em Samuel guðſ
ſpamaðr. hefi ec oc guðſ ørindi þer til handa at flytia. Eptir þat toc þesi gamli
maðr horn or ſcreppu er hann hafði a halſi ser. oc ſyndiz honom ſem criſmi
væri i hornino. þa mælti ſa hinn gamli maðr við SverRi. lat mic ſia hendr þinar
ſegir hann. Eptir þat þottiz hann retta fram baþar hendr ſinar til hanſ. Sa
maðr ſmurði hendr hanſ oc mælti sva. helgiz oc ſtyrkiz þesar hendr. til hatrſ
við uvini oc motſtoðu-menn ſina at ſtiorna morgom lyðum. Siþan kyſti hann
SverRi oc toc i hond hanſ hina hægri oc mælti. við hann. Leitaðu nu auſtr or
þrong þinna ovina. þvi at þu ſcalt konungr vera. oc eN kyſti hann SverRi i
annat ſiN oc mælti. ver þu r√ſtr oc ſtercr þvi at guð mun fulltingia þer.90
Och när han tyckte sig be i kyrkan syntes det honom som om en man kom till
honom och tog honom i handen och ledde honom bort till ett kapell norr om
kordörren och sade till honom: ”Gå med mig, broder. Jag har ett hemligt budNågra ord bör sägas om Sverrirs äktenskap som innebar ett förstärkt band mellan birkebeinarna och den svenska Erikska ätten. Sverrir gifte sig 1185 med Margrét, syster till den
svenske kungen Knut Eriksson († 1195), och de fick dottern Cécilía ihop (Sverris saga, kap.
100). Krag 2005: 130, menar att det inte är en tillfällighet att sagan betonar att Margréts far
var Erik den helige († 1160). Sverrir, som iklätt sig rollen som S:t Óláfrs arvtagare, fick nu
dottern till den svenske helgonkungen till drottning. Förutom att äktenskapet var ett uttryck
för en förnuftig realpolitik så hade det också en tydlig ideologisk dimension.
90
Sverris saga, kap. 10.
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skap till dig.” Han tyckte att han följde med honom och tittade noga på hans
utseende. Han tyckte denne man var mycket gammal med snövitt hår. Han
hade långt skägg och fotsida kläder, han var rödlätt i ansiktet och hade håret
kort om huvudet. Han tycktes undra över vad denne man ville honom. Den
gamle mannen märkte det på honom och sade: ”Frukta inte, broder, ty Gud
har sänt mig.” Då tyckte han att han böjde sig till marken för honom och frågade: ”Vem är du, herre, så jag med visshet kan veta att Gud har sänt dig?”
Den gamle mannen svarade – han bad för andra gången Sverrir att inte vara
rädd – och sade att Gud hade sänt honom till honom. Då verkade han vara lika
rädd eller räddare. Då tog den gamle mannen honom i handen och reste
honom upp och sade för tredje gången: ”Frukta inte, broder. Frid vare med
dig. Jag är Samuel, Guds profet. Jag har ett budskap att överlämna till dig
från Gud.” Därefter tog den gamle mannen fram ett horn ur den pung han bar
om halsen. Och det tycktes honom som det var olja i hornet. Då sade den
gamle mannen till Sverrir: ”Låt mig se dina händer”, sade han. Därefter tycktes det honom att han räckte honom båda händerna. Mannen smorde hans
händer och sade: ”Må dessa händer helgas och styrkas till oförsonlig kamp
mot dina fiender och motståndare så att de kan styra många människor.”
Sedan kysste han Sverrir och tog hans högra hand och sade till honom: ”Sök
dig nu österut bort från där dina fiender är samlade, för du skall bli kung.”
Och han kysste Sverrir en andra gång och sade: ”Var djärv och stark eftersom
Gud kommer att hjälpa dig.”
Det har konstaterats av ett flertal forskare att drömmen är fylld av symboliska, legitimitetsskapande associationer.91 Innebörden av den kan lätt förstås av envar som
kan sin Bibel. Det är profeten Samuel som, på Guds uppdrag, först smörjer Saul och
sedan, när Gud har förskjutit Saul som sin världslige företrädare, David till ny kung
över Israel.92 Om vi drar oss till minnes att S:t Óláfr i den föregående drömmen har
förskjutit kung Magnús och sedan givit Sverrir i uppdrag att föra hans krig, blir budskapet i drömmen om Samuel klart. Den måste tolkas som om Gud bestämt att Norge
behöver en ny kung och sänt profeten Samuel för att göra Sverrir till landets kung.

91
Se exempelvis Ármann Jakobsson 1997: 126; Bagge 1996: 54–57; Gathorne-Hardy
1956: 111–112; Gurevich 1992: 83; 1997: 92–93; Holm-Olsen 1953: 90–102; Koht 1952: 13–
14; Krag 2005: 54–55; Loescher 1984: 1–20; Lönnroth 2006a: 609–610.
92
1 Sam 9:26–10:1; 16:1–13. Gud ångrar valet av Saul som kung i 1 Sam 15:10–11, 28,
34; 16:1.
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Analogin mellan smörjningen av Sverrir i drömmen och smörjningen av David i Bibeln är tydlig och anspelar på att Sverrir skall vara att betrakta som en ny kung David.
Gud skall hjälpa honom att besegra sina fiender – kung Magnús och Erlingr jarl –
som får inta kung Sauls skepnad.
Budskapet är ingalunda inlindat eller subtilt framställt. Tvärtom säger profeten
uttryckligen i drömmen att Gud har sänt honom. Sverrir får vidare veta att Gud har
bestämt att han skall bli kung och att Gud hela tiden skall hjälpa honom. Guds löfte
visas sedan vid upprepade tillfällen infrias när Gud står Sverrir bi och skänker honom
seger på seger. Smörjningen i drömmen har också en direkt politisk symbolik.
Samuel smörjer nämligen Sverrir inte bara som han i Bibeln smörjer Saul och David,
utan även som man brukade smörja kungar i Västeuropa under medeltiden. Profetens
ord om att Sverrirs händer skall stärkas till oförsonlig kamp är dessutom tydligt inspirerade av samtida kröningsliturgier.93
Meningen med drömmen måste vara att ge Sverrir den auktoritet som han saknade till skillnad från sin rival: att vara en smord kung av Guds nåde. Det bör observeras att drömmen handlar om hur Sverrir blir smörjd och inte krönt. Kung
Magnús hade blivit bägge delarna. Smörjningen var en utpräglad kyrklig akt som
gick tillbaka till när Samuel smörjer David i Bibeln. Kronan var, däremot, en världslig symbol som härrörde från Orientens kungar och romerska kejsares diadem.94
Genom att Sverrir drömmer om hur han blir smord, och inte krönt, kan vi möjligen
ana att smörjningen, som gav religiös legitimitet, är viktigare i sagan för att ge Sverrir legitimitet än den världsliga kröningen.
Parallellerna mellan kung Sverrir och kung David måste ha varit uppenbara för
sagans medeltida publik. Exempelvis kom Sverrir att kalla sin borg utanför Niðaróss
för Síon efter kung Davids borg i Jerusalem.95 Likt David är Sverrir en obetydlig
man; som sin förebild vandrar han omkring med en liten skara män i vildmarken
och besegrar efter många prövningar en mångdubbelt starkare fiende.96 Det är tänkbart, som Sverre Bagge föreslagit, att sagan medvetet försöker förstärka David- och

93

Gunnes 1996: 249.
Paasche 1923: 126.
95
Sverris saga, kap. 108. Jämför 2 Kung 19:21, 31.
96
Se särskilt Sverris saga, kap. 7, 12, 18–20. Paasche 1915: 105, 201–203, var den förste
som verkligen pekade på att Sverrir jämförde sig med den bibliske kung David och uppfattade sig själv som Guds smorde, medan kung Magnús blivit en Saul för Sverrir. Senare har
inte minst forskare som Gathorne-Hardy 1956: 99; 125; Gurevich 1992: 84–85; Holm-Olsen
1953: 90–102: Koht 1952: 17; Loescher 1984: 1–20, pekat på Gamla Testamentet som källa
för Sverrir när han skall legitimera sitt tronanspråk.
94
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Goliat-mönstret.97 En indikation på detta är att sagan regelmässigt tycks nedvärdera
antalet män i Sverrirs här.98
Att smörjningen av Sverrir inte bara hör hemma i drömmarnas värld visar Sverris saga genom att berätta att ”hans sinne förändrades mycket” (stórum skiptisk hans
lunderni) morgonen efter drömmen, något som har bibliska paralleller.99 När Sverrir vaknat upp efter att Samuel uppenbarat sig för honom sägs han ta tolv män till vittnen på vad som skett. Det kan tolkas som om Sverrirs sakrala kungavigsel
kompletteras med ett slags traditionellt norrönt kungaval, eftersom tolv män nämligen var vad som krävdes vid ett norrönt kungaval.100
Lars Lönnroth har, efter att som litteraturhistoriker analyserat drömmarna om
S:t Óláfr och Samuel, fastslagit att det inte kan råda något tvivel att deras syfte ”[…]
is obviously, and primarily, to establish Sverrir as a Christian rex iustus and as the
only legitimate king of Norway”.101 Jag håller fullständigt med Lönnroth om att det
inte går att finna något i drömmarna som stödjer uppfattningen att Sverrir framställs
som en ”gang leader”, som vinner genom sin styrka och skicklighet. Lönnroth har
förmodligen rätt i att drömmarna tvärtom är till för att avvisa alla sådana tankar.102
Att Sverrir vill framställa sig handla på Guds mandat kommer tydligt till uttryck
i det tal, där han själv klargör sin roll i den norska historien, som han håller efter att
ha besegrat kung Magnús i sjöslaget vid Fimreiti den 15 juni 1184. Talet är av central betydelse för att förstå Sverrirs ideologi då det kastar mycket ljus över Sverrirs
attityd till sitt tronanspråk:
Til þeira orða munum ver taca er pſalma-ſcalldit mælti. Miſerere mei deus
quoniam conculcauit me homo. tota die ex-pugnans tribulauit me. oc þetta
ſegir sva. Miſkunnaðu mer gvð. þvi at maðriN trað mic undir fotum oc barðiz
allan dag igegn mer oc qvalþi mic þesi ſpa-ſaga er nu fram comin a varum
dogum. er ſpað var firir morgum alldum. er Magnus frendi miN barðiz igegn
97

Bagge 1996: 82.
Enligt Sverris saga undkom blott 70 man – nästan utan vapen och kläder – nederlaget
vid Ré. Schreiner 1936: 199, tolkar detta som ett sätt att göra Sverrirs senare segrar så mycket
större och mer fantastiska. I den samtida engelska Historia rerum Anglicarum, skriven av
William av Newburgh, förmodligen baserad på uppgifter från ärkebiskop Eysteinn, sägs det
att hela 1 100 man undkom från slaget och samlade sig kring Sverrir. Se Storm 1904: 169–
174, särskilt s. 172 och 187; jämför Koht 1921: 168.
99
Sverris saga, kap. 10. Jämför 1 Sam 10:9–10.
100
Gunnes 1996: 249. När till exempel kung Magnús blev krönt svor tolv ländermän på
hans vägnar, se Magnúss saga Erlingssonar, kap. 22.
101
Lönnroth 2006b: 108.
102
Lönnroth 2006a: 611; Lönnroth 2006b: 108–109.
98
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oc bioz at tapa minu lifi. en guð leyſti mic nu ſem fyR oc ſcipti mer riki hans
Guði hefir ecki iafn-leitt verit allar ſtundir. ſem ofmetnaþarmeN hefir hann oc
(þat) harðazt refſat. [– – –] Sva hefir oc fram farit her i landino at þeir hafa
upp hafiz er ecki varo konunga ættar sva ſem var Erlingr Jarl ſon KyrpingaOrmſ. hann let gefa ser iarlſ nafn en ſyni ſinum konunga nafn. ſiðan drapu þeir
niðr allar konunga ættir. oc engi ſcylldi calla ſic þeirar ættar. ſcylldi hvern
drepa. hofðu þeir með ser hit bezta raðuneyti er i var landio. tocu oll riki konunganna þeira er æt-bornir varo til. allt þar til er gvð ſendi utan af utſkeriom eiN litinn maN oc lagan at ſteypa þeira ofdrambi. en ſa maðr var ec. Ecki
tocum ver þat af os ſialfum helldr ſyndi gvð þat hverso litit honom var firir
at ſteypa þeira ofdrambi. oc kemr þar at þvi ſem mællt er. at ſart bitr ſolltin
luſ.103
Vi vill ta till orda som psalmskalden: Miserere mei deus, quoniam conculcavit me homo. Tota die expugnans tribulavit me och detta betyder ”Misskunna
dig över mig, Gud, ty mannen pressade mig under sina fötter och kämpade
hela dagen mot mig och pinade mig”. Denna spådom som nu har gått i uppfyllelse i våra dagar blev spådd för mycket länge sedan. Magnus, min frände,
kämpade emot mig och planerade att ta mitt liv. Men Gud löste mig nu som
tidigare och gav mig hans rike. Ingenting har någonsin varit Gud så emot som
övermodiga män, dem har han också hårdast straffat. [– – –] Det har så också
hänt här i landet att män har upphöjt sig [till kungar] fastän de inte varit utav
kungaätt. Så var det med Erlingr jarl, son till Kyrpinga-Ormr. Han lät ge sig
själv jarlsnamn och sin son kunganamn. Sedan dödade de alla som var av
kungaätt, och ingen skulle säga att han var av deras ätt, för då blev han dräpt.
De hade till rådgivare de bästa som fanns i landet; [de] tog allt rike från de
kungar som var ättborna, fram tills Gud sände en liten och obetydlig man
från utskären för att stävja dem i deras övermod. Det visade sig vara sant som
det sades att ”hårt biter svulten lus”.
Sverrir hävdar alltså, med stöd av berättelserna i Gamla Testamentet, att det inte
finns något som Gud avskyr så mycket som högmod. Genom att redan inledningsvis i talet citera Davids psalmer 56:2 och relatera innehållet till sig själv, ikläder sig
Sverrir rollen som kung David. Sverrir erinrar åhörarna om att Gud försköt kung
Saul på grund av högmod till förmån för kung David och placerar sig själv i rollen
som kung David och utmålar Magnús som en parallell till kung Saul. Det politiska

103

Sverris saga, kap. 99.
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budskapet i talet kan det inte sägas råda något tvivel om, särskilt inte ifall talet sätts
i relation till den bibliska symboliken i Sverrirs drömmar. Historierna om högmod i
Bibeln används för att relatera till det högmod som Sverrir menar att Erlingr jarl
gjorde sig skyldig till när han gav sig själv jarlnamn och understod sig att ge sin son
Magnús kunganamn. Detta högmod, denna uppstudsighet mot Gud, har enligt Sverrir fått pågå ”fram tills Gud sände en liten och obetydlig man från utskären för att
stävja dem i deras övermod”.
Sverrir placeras således in bland Israels bibliska kungar och krig, berättelser som
var en realitet för medeltidens människor och kopplades till samtida politiska händelser.104 I ett större ideologiskt och historiografiskt perspektiv blir Sverrirs krig mot
kung Magnús och Erlingr jarl till en del av kampen mellan ont och gott enligt det augustiniska världsschemat. Gud har givit Sverrir, en enkel präst från Färöarna, en roll
i historien om mänsklighetens frälsning. En frälsningshistorisk historiesyn, inspirerad av det dualistiska augustiniska världsschemat, präglade den medeltida historieskrivningen; historien förstås som kampen för människans frälsning från skapelsen
till domedagen och människorna har en religiös plikt att aktivt delta i kampen för
frälsningen.105 Försöket att ge Sverrir en roll i denna frälsningshistorik måste ses
som ett sätt att framställa hans regentskap som legitimt ur ett religiöst perspektiv. Den
frälsningshistoriska världsbilden är sammanbunden med rex iustus-tänkandet, eftersom denna kungaideologi bygger på att kungen som världslig regent skall verka
för utspridandet av Gudsstaten på jorden. Vid flera tillfällen i Sverris saga beskrivs
Norge som en sfär motsvarande det Heliga Landet och Sverrir framställs, åtminstone
metaforiskt, kämpa mot sina fiender i ett korståg för att befria Norge från de regenter som styr landet i strid med Guds vilja.106
104

Nilson 1948: 74; Paasche 1923: 48.
Smalley 1984: 28; Tobiassen 1964: 206. Inspiration till denna historiesyn hämtades
inte minst ur S:t Augustinus’ viktigaste teologiska arbete, De civitate Dei (Om Gudsstaten). I
detta verk skildrar kyrkofadern hur de rättrogna och deras rike, civitas Dei, kämpar mot de
ogudaktiga och deras jordiska rike, civitas terrena, ända fram till den yttersta dagen. I sammanhanget måste det nämnas att de rivaliserande rikena under investiturstriden på 1000-talet
omtolkades till allegorier för kyrka respektive furstemakt. De civitate Dei är egentligen ett historiefilosofiskt verk, även om det under medeltiden kom att användas som ett politiskt traktat. Civitas Dei och civitas terrena är idealtyper och inte tänkta av Augustinus att existera i
renodlad form i den verkliga världen.
106
Bandlien 2005: 329. Ett exempel på denna metaforik finner vi när Sverrir i gryningen
den 19 juni 1179 drog mot Niðaróss för att återerövra staden. Då de kom över krönet på Feginsbrekka – den ås som man först såg Niðaróss från – satt kung Sverrir av sin häst, föll på
knä och bad (kap. 35). Den ideologiska dimensionen blir tydlig eftersom Feginsbrekka (mons
gaudii) – ”glädjens berg” – kallades också den ås som gav korsfarare och pilgrimer den första anblicken av Jerusalem.
105
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***
Av analysen av legitimeringen av Sverrirs tronanspråk kan slutsatsen dras att Sverrir står på två ben i propagandan i Sverris saga, i likhet med hur kungarna i Europa
brukade legitimera sig genom att både hänvisa till patrilinjära blodsband och religiösa argument.107 Kungablodet betraktas som en förutsättning för att kunna vara en
legitim kung.108 Samtidigt hävdas det att Sverrir har ett gudomligt uppdrag att uppfylla i enlighet med den augustiniskt präglade tanken om historien som en kamp för
människornas frälsning. Eftersom detta kommer mycket tydligt till uttryck i sagan,
kan det inte ges en sekundär betydelse i förhållande till kravet att kungen skall vara
kungason. Idén att Sverrir är utvald till kung av Gud är till exempel den enda tanke
som kommer till uttryck i de profetiska drömmarna om S:t Óláfr respektive Samuel.
Sagan förklarar dessutom uteslutande Sverrirs framgångar som ett resultat av att
Gud ingriper till hans fördel.
Det är fruktlöst att diskutera om legitimiteten antingen kommer från att Sverrir
är kungason eller från att han är utvald av Gud. Båda idéerna finns närvarande och
kan inte viktas mot varandra, då både Sverrirs kungablod och hans religiösa legitimitet på var sitt sätt tycks vara nödvändiga för att rättfärdiga hans tronanspråk. Även
påven (Innocentius III), som ju måste anses företräda en uppfattning att kungen skall
vara utvald av Gud, framhåller vikten av att kungen har börd till att vara kung och
avvisade Sverrir som legitim innehavare av Norges tron genom att betvivla Sverrirs
påstådda fäderne.109 Kravet att även en kung som får sin legitimitet genom Gud måste
vara kungason kan således inte sägas vara något specifikt norrönt. Det är något som
Sverre Bagge har bortsett från i sin tolkning av kungaideologin i Sverris saga. Sagan
kan av den anledningen inte bara lägga vikt vid att Sverrir är vald till kung av Gud,
då det argumentet tycks falla om hans fäderne inte kan föras i bevis. Ytterligare en
anledning till att Sverrir själv kan ha haft ett realpolitiskt intresse av att betona sitt
kungliga fäderne skulle kunna vara att det kanske var en nödvändig förutsättning
för honom för att kunna få befälet över birkebeinarna och bli deras kungakandidat.
Kung Eysteinn, birkebeinarnas härförare fram tills han stupade vid slaget vid Ré,

107

Om hur de kontinentaleuropeiska kungarna legitimerade sig, se Duby 1985 passim.
I den kungaideologi som sagan företräder har ju kung Magnús avvisats av Gud, främst
eftersom han inte är kungason och därmed anses som högmodig då han ändå gör anspråk på
kronan, se Bagge 1996: 64. Koht 1952: 60, menar att Sverrir lade mer skuld på Erlingr jarl än
på kung Magnús: det var Erlingr jarl som gjort sin son till kung. Jämför Sverris saga, kap. 38,
60, 99.
109
Lat.Dok., nr. 36: 116.
108
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var bror till kung Eysteinn Haraldsson.110 Om Sverrir skulle kunna inta kung Eysteinns plats är det rimligt att anta att han förmodligen också måste kunna hävda blodsband till en kung.

Kungens etisk-religiösa egenskaper
I ljuset av det frälsningshistoriska tänkande som Sverris saga tycks placera in Sverrir i
ter det sig relevant att undersöka om sagan dygdemässigt försöker framställa honom
som en rex iustus. Som Bjørn Bandlien har framhållit, måste Sverrir visa sig värdig i sitt
beteende för att kunna åberopa att han är S:t Óláfrs sanne krigare och efterträdare.111 I
rex iustus-ideologin finns det tydliga handlingsrekommendationer hur en kung skall
bete sig. Som Guds företrädare på jorden skall kungen först och främst kännetecknas
av humilitas (ödmjukhet), justitia (rättvisa) och obedientia (lydnad mot Gud).
Han får absolut inte lida av högmod (superbia), då högmod betraktades som den
värsta av dödssynderna och upphovet till alla andra synder.112 Claus Krag menar att
Sverris saga hela tiden är väldigt mån om att visa att Sverrir inte lider av ”ondartad
äregirighet” eller mala ambitio, som kyrkan betecknade tillståndet.113 Det är också
min mening att sagan vill framställa det som om Sverrir ikläder sig ödmjukhetens
mantel.114 Enligt Sverris saga led Erlingr jarl svårt av högmod och om Sverrir skall
bygga sin legitimitet på att han störtar en högmodig regent från tronen med Guds
mandat, får han inte själv lida av samma dödssynd.115
Sverris saga framställer Sverrirs maktövertagande närmast som en ödmjuk uppoffring från hans sida. Sverrir sägs hellre ha önskat att Birger brosas söner skulle bli
birkebeinarnas kungar istället för honom själv, fastän de bara var dottersöner till en
kung.116 Överhuvudtaget kommer en ödmjuk – rent av avvisande inställning – till
kungarollen till uttryck vid ett antal tillfällen i Sverris saga, tydligast när han avböjer att bli kung för birkebeinarna:
110
Kung Eysteinn skildras i Fagrskinna, kap. 122, 127, 129–130 och i Magnúss saga Erlingssonar, kap. 36–37, 41–42.
111
Bandlien 2005: 319.
112
Tobiassen 1964: 199. Jämför med kung Sverrirs tal i Sverris saga, kap. 99.
113
Krag 2005: 70.
114
Anledningen till Sverre Bagge (1993, 1996) har kommit till en annan slutsats har förmodligen återigen sin grund i att vi tittar efter olika saker. Bagge vill snarare komma åt hur
Sverrir verkligen var och uppfattades av sin samtid medan jag är fokuserad på vilken explicit ideologi som sagan uttrycker.
115
Sverris saga, kap. 39.
116
Sverris saga, kap. 8.
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Em ec oc til engrar raða-gerðar fæR. ſa maðr er i eino ut-ſkeri er fæddr. oc
fiaRi oðrum londom. hefi ec oc litt ſét annaRa manna ſiðu fyRi en nu er ec
kom i yþart land. En miclo ſiðr kaN ec þo við her fara eða landraðum at ſkipa.
em ek til enſkis fæR vkunnigr ollom monnuM.117
Jag är inte lämpad till att regera, en man som vuxit upp på ett utskär långt
borta från andra länder. Jag har vidare inte sett många andra mäns seder innan
jag kom till detta land nyligen. Än mindre kan jag leda en armé eller styra ett
land. Jag duger inte till något, okänd som jag är för alla.
Enligt sagan är det först under dödshot som Sverrir accepterar att bli tagen till
kung.118 Oviljan att bli kung ter sig tämligen paradoxal i ljuset av hans profetiska
drömmar, där han både blivit smord av den bibliske profeten Samuel och utsedd av
S:t Óláfr till helgonkungens efterträdare. Trots att sagan framställer det som om Sverrir blir kung i enlighet med Guds plan för mänskligheten, är han uppenbart till en början ovillig att bli en del av denna plan.
Emfasen på kungens ödmjukhet förstärks av att värdet av kungariket nedvärderas. Troninnehavet framställs som en börda; Sverrir blir kung för sitt folks skull och
inte för sin egen.119 Ett undantag från Sverrirs generella ödmjukhet återfinns emellertid i sagans första kapitel, där det istället lyfts fram att han var oregerlig (úeirinn)
som barn.120 Stridslystnaden kan emellertid förstås som ett tecken på att den unge
Sverrir äger de nödvändiga kvalifikationerna för att bli en Guds krigare och även
tolkas som ett förebud om kommande stordåd. Sverrir blir dessutom mer ödmjuk
allteftersom han växer med sin uppgift. Eftersom inte S:t Óláfr var ödmjuk som ung,
men ändå kunde betraktas som en ödmjuk rex iustus, måste rimligen stridslystnad
som ung inte heller diskvalificera Sverrir som en rex iustus.121

117

Sverris saga, kap. 8.
Sverris saga, kap. 11.
119
Sverris saga, kap. 99. Ett annat exempel som kan tolkas som ett uttryck för Sverrirs ödmjukhet är hans acceptans att dela riket med kung Magnús så att landet kunde få fred (kap.
60). Bagge 1996: 67, menar att sagaskrivarens motiv till att ta med episoden kan vara att han
vill lyfta fram Sverrirs medlidande med folkets umbäranden (kap. 67). Det kan mycket väl vara
en riktig tolkning. Magnús visar sig dock inte vara lika omtänksam, utan kräver hela Norge
som sitt rike. Tolkningen att Sverrir härigenom framställs som mer anspråkslös, barmhärtig
och ödmjuk än Magnús är fullt rimlig. Det skulle i så fall, enligt ett rex iustus-tänkande, kunna
sägas hjälpa till att legitimera hans kamp mot kung Magnús.
120
Sverris saga, kap. 1.
121
Óláfs saga ins helga, främst kap. 2–20.
118

Collegium Medievale 2008

Bind 21_1:Layout 1

24-06-08

32

11:18

Side 32

Fredrik Charpentier Ljungqvist

Sverrir skildras som ett exempel på fromhet och framställs som en ledstjärna för
undersåtarna, som bistår dem på deras väg mot frälsning.122 Även om han inte ger sig
iväg på någon pilgrimsfärd, berättas det att Sverrir hade förberett sig för att fara till
Jerusalem.123 Sverrir förbereder sig också inför döden enligt det medeltida kristna
idealet. Arnved Nedkvitne har till och med använt Sverrirs dödsläger som exemplifiering av den ideala ”tämjda döden” som väl skulle förbereda den döende inför det
kommande livet.124 Enligt min mening kan det inte råda något tvivel om att sagaskrivaren anstränger sig för att framställa Sverrir som en gudfruktig kung.
Sverre Bagge anser emellertid att kung Magnús på många sätt närmare följer
idealen för en rex iustus än vad kung Sverrir gör, medan Gathorne-Hardy istället betonat raka motsatsen.125 Bagge finner stöd för sin tolkning i vad sagan låter kung
Magnús själv anföra i ett par av dialogerna. Där betonar han vikten av sin kröningsed, att han där har svurit på att ”[…] ſcyllda hallda landz-log oc veria með ſverþi þvi”
(upprätthålla landets lag och med detta svärd värja det) och att han inte inför Gud kan
bryta dessa eder.126 Den sammanfattande karaktäristiken över kung Magnús har emellertid en annorlunda klang:
Magnus konungr var litallatr oc glaðr. hann var mioc i ſið ungra manna.
dryckio-maðr mikill. hann var oc kvenna-maðr mikill þotti gott at leica oc
vera um-fram alla meN at fimleic. hann var oc helldr ſtercr maðr. √R oc
ſtiornſamr ſniallr i mali. allra manna var hann oc vapndiarfaztr ſcarðz-maðr
mikill oc ſundr-gerþa-maðr at clæðum.127
Kung Magnús var vänlig och glad. Han var som de flesta andra unga män en
stor dryckesman. Han var också en stor kvinnokarl, tyckte om idrott och ville
gärna visa sig bättre än andra män i duglighet. Han var också en tämligen
stark man, givmild och myndig och vältalig; han var också mer vapendjärv
än andra män och förtjust i praktfull klädedräkt.

122

Sverris saga, främst kap. 13, 15, 18, 20, 56, 80, 125, 134, 136, 179.
Sverris saga, kap. 9.
124
Nedkvitne 2004b: 103–106.
125
Gathorne-Hardy 1956: 174, menar bland annat att Magnús i Sverris saga framställs som
en kvarleva från en svunnen tid då monarkens egen förmåga att hantera vapen var av avgörande betydelse när kungen personligen skulle stå i fronten för sina trupper och leda dem i
strid.
126
Sverris saga, kap. 60, 84, 89. Jämför med Lat.Dok., nr. 10: 62–65.
127
Sverris saga, kap. 98.
123
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Det är karaktärsdrag som tydligt hör en traditionell norrön kung till som överväger
i beskrivningen av Magnús. Sagan vill inte, utom när han själv får framlägga sin
sak, framställa honom som en rex iustus. Kung Magnús utgör inte ett exempel på en
behärskad manlighet som kan lägga band på sina lustar, utan på en som drivs av
världslig fåfänga. Det porträtt som tecknas av kung Sverrir skiljer sig väsentligt från
det som ges av Magnús:
hann var kyRl™tr ok athuga-ſamr manna var hann m™lſníallazſtr ſtor-r™dr
ſkyrt ordtakit ok romrínn sva míkill yfir m™linu at þo at hann þætti eigi h™tt
mæla þa ſkildu allír þott fiaRi væri. hann var ſæmiligr hofþingi þar er hann
ſat i h™ſætínu med vegligum buníngí. hann var h™r i ſætínu enn ſkammr fotleGrínn alldri drack hann afeínginn dryck sva at hann ſpilti firir þat víti ſínu.
Sverrir konungr matadíz iafnan eínmællt hann var diarfr ok frækn ok elíu-narmadr mikill vid vǫſ ok voku.128
Han var stillsam och eftertänksam. Han var vältaligast bland män och rådig,
ordvalet var klokt och stämman så hög när han talade att även om han inte
tänkte på att tala högt hörde alla [vad han sade] även om de befann sig längre
bort. Han var en passande hövding när han satt välklädd i högsätet. Han var
lång när han satt men hade korta ben. Aldrig drack han [så mycken] stark
dryck att han miste sitt vett. Kung Sverrir åt alltid bara ett mål mat om dagen.
Han var djärv och modig och en mycket uthållig man vid slit och nattvakt.
De ideal som utmärker Sverrir är mer asketiska än de som karaktäriserar Magnús,
även om bägge kungarna tillskrivs vissa gemensamma ledaregenskaper såsom vältalighet, manlighet och djärvhet. Sverrir beskrivs som behärskad, klok och rådig.
Magnús skildras som glad, förtjust i idrott och med en vilja att alltid visa sig bäst.129
Medan Magnús beskrivs som ”en stor dryckesman” (drykkjumaðr mikill), betonar
sagan att Sverrir höll sig undan sådana utsvävningar och dessutom vid ett tillfälle predikar kraftigt mot bruket av starka drycker.130 Sverrir framställs också som en asket
som alltid bara åt ett mål mat om dagen.

128

Sverris saga, kap. 181.
Det kan nämnas att Snorri Sturluson också beskriver kung Magnús som ”gladlynt”
(léttlatr), ”lekfull” (leikinn), ”mycket nöjeslysten” (gleðimaðr mikill) och ”en stor kvinnokarl” (kvinnamaðr mikill) i Magnúss saga Erlingssonar, kap. 37.
130
Sverris saga, kap. 104.
129
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Det är också viktigt att uppmärksamma att kung Magnús beskrivs som ”en stor
kvinnokarl” (kvennamaðr mikill). Han umgicks flitigt med frillor men gifte sig aldrig fastän han blev 28 år. Beteendet strider mot själva grundtanken i den tronföljdslag som Magnús säger sig försvara, enligt vilken endast äktfödda söner kan komma
ifråga för att ärva kungatronen. Dessutom skall en rex iustus inte ohämmat ge sig hän
åt köttets lustar utan istället, i enlighet med kyrkans lära, kanalisera sin sexualitet till
äktenskapet i barnavlande syfte.131 Förtjusningen i kvinnor rimmar istället bättre med
de traditionella norröna idealen, där virilitet betraktas som ett tecken på manlighet.132
Sverrirs förhållande till kvinnor tycks bättre överensstämma med rex iustus-tanken.
I Sverris saga får vi aldrig höra den minsta antydan om att Sverrir skulle ha hållit sig
med frillor.133 Fastän kyskheten i sagan aldrig uttryckligen framställs som en dygd,
har Bjørn Bandlien tolkat den sexuella avhållsamheten, såväl som nykterismen, som
politiska verktyg i Sverrirs retorik mot sina kyrkliga motståndare. Bandlien har också
föreslagit att Sverrir kan ha varit den förste norske kung som höll fast vid monogami genom att inte hålla sig med frillor.134
Jämförelsen mellan de karaktärsegenskaper som Sverris saga tillskriver kung
Magnús respektive kung Sverrir ger grund för att ifrågasätta det ålderdomliga och
traditionellt norröna hos Sverrir som Sverre Bagge velat betona. Gathorne-Hardy
tycks istället ha rätt i att det var Magnús som skildras som en representant för de
gamla idealen medan Sverrir beskrivs som en ny typ av rex iustus. Viljan att dygdemässigt gestalta Sverrir som en rex iustus framkommer ännu tydligare av den inskription på kungens grav i Kristkirkja i Bjǫrgyn som citeras av sagan:
þar liGi. tign konunga. ſtod ok ſtolpí mynd ok dæmi truar prydi ok dreíngſkapar. h™rdr ſkǫrugleikr. ſkíol ok hlífd ſinnar foſturiardar ok faudurleifdar.
hreyſti hard-rædinnar. nidran v-vínanna. vegr Noregſ dyrd ſinnar þiodar. eflíng rettínda. rettíng. laga. ™ſtud allra ſinna manna.135

131
En utmärkt skildring av den medeltida kyrkans kluvna och negativa syn på sexualiteten ges i Duby 1985: 23–33. Frilloväsendet som institution, med tyngdpunkten på Island, behandlas i Auður Magnúsdóttir 2001.
132
Den traditionella norröna synen på virilitet behandlas bland annat i Bagerius 1997: 13–
38.
133
Gathorne-Hardy 1956: 174, påpekar vidare att kung Magnús tycks ha följt gamla, dogmatiska hedersideal, medan Sverrir var en pragmatiker och realpolitiker.
134
Bandlien 2005: 325, 327.
135
Sverris saga, kap. 182.
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Här ligger en heder för kungar, stav och stötta, förebild och mönster för tron,
mandom, och ära, djärv och framgångsrik, sköld och värn för fosterjorden
och fädernearvet, modig och sträng, fienders fall, Norges ära, sitt folks heder,
rättens beskyddare, lagens förkämpe, alla sina mäns kärlek.
Gravinskriptionen säger inget om hur Sverrir verkligen var som kung, men däremot
mycket om hur hans anhängare ville komma ihåg sin ledare. Det faktum att Sverris
saga avslutas med ett citat av kungens gravinskription kan inte tolkas på annat sätt
än att sagan vill lyfta fram inskriptionen och dess innebörd som ett sammanfattande
omdöme om Sverrir. Omdömet om kungen utgörs av en klichéartad serie berömliga
egenskaper och det är utan tvekan en samtida europeisk idealkung som framträder.
En sådan kung skall besitta egenskaper som mod och ärofullhet såväl som etisk-religiösa egenskaper i samklang med rex iustus-idealet.136
***
Kung Sverrir ges andra etisk-religiösa egenskaper än kung Magnús. Sagan tillskriver Magnús dels traditionella manlighetsideal och dels, ur ett kristet perspektiv, omoraliska egenskaper som fallenhet för stark dryck och frilloliv. Genom att framställa
Sverrir som fri från laster och istället lyfta fram honom som gudfruktig, klok, uthållig och måttfull gör sagan honom till en mer lämpad monark ur religiös synvinkel. Sverrir framställs också som from och ödmjuk och utan traditionellt norrönt
självhävdelsebegär, något som i stort sett tycks ha förbisetts i tidigare forskning. Han
skildras helt enkelt som en mer skickad kung att utöva det slags styre som är påbjudet av Gud. Att sagaskrivarens intention är att tillskriva Sverrir de dygder som hör
en rex iustus till, framkommer särskilt tydligt genom att Sverris saga avslutas med
två klichéartade framställningar av kungens egenskaper, som nära följer den allmänna medeltida uppfattningen om en ideal kung.
Sagan vill skildra Sverrir som ödmjuk inför sitt maktinnehav och som underdånig Gud. Emfas läggs i början av sagan på att Sverrir inte strävade efter kungatronen och till och med tvekade när Gud genom sändebud uppmanade honom att gripa
makten. Det måste tolkas som om Sverris saga försöker skingra alla tankar att Sverrir, som erövrade tronen med vapenmakt, skulle ha gjort det för egen vinnings skull.
136

Arnved Nedkvitne 2004a har i en studie av hedersideal under norrön medeltid visat att
det, enligt tidens sätt att se saken, utmärkt gick att kombinera traditionella värderingar med
den kristna moralläran. Vi kan av detta dra slutsatsen att det inte är fråga om antingen eller,
utan istället om både och.
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Även om sagan inte uttryckligen framför det, är det rimligt att anta att det finns en
bakomliggande tanke att Gud har valt Sverrir tack vare hans goda egenskaper. Sagan
säger i varje fall tydligt att Gud har beslutat sig för att störta Erlingr jarl och kung
Magnús eftersom de gjort sig skyldiga till högmod.

Kungen och hans ämbetsutövning i krig och fred
Kungens civila ämbetsutövning
En rex iustus skall leda sina undersåtar mot frälsning genom att verka för fred, rättvisa och underkastelse under Guds vilja. Justitia skall vara normen för alla aspekter
på kungens ämbetsutövning. Sådana principer kommer sällan, som Sverre Bagge
påpekat, klart till uttryck i Sverris saga.137 Det kan möjligen förklaras av att kungens civila ämbetsutövning behandlas i mycket ringa grad, något som av Claus Krag
förklarats med att fred var ett sällsynt tillstånd medan Sverrir regerade Norge.138
Sagan ger endast enstaka inblickar i Sverrirs civila ämbetsutövning, som till exempel när vi får veta att han efter segern över Erlingr jarl 1179 tillsatte sysslomän över
Þrœndalǫg.139
Frågan är om inte idéer om den rättfärdige kungen och hans ämbetsutövning
ändå kan skönjas i sagan. I en av de få beskrivningarna av kungens civila regentskap
berättas det till exempel i förbigående om ett ting Sverrir dömde på: ”Morg tiþindi
varo þar toluð a þingino oc foro ol licliga til ſættar” (Det var många viktiga saker
som avhandlades på det tinget, och om alla kom man väl överens).140 I sin konflikt
med kyrkan, som behandlas närmare nedan, framställs Sverrir också som lagens företrädare; han är den rättvise domaren som gör sitt bästa för att följa ”S:t Óláfrs lag”
(lǫg ins helga Óláfs). Sverre Bagge anser att sagaskrivaren kunde ha gjort mer av just
Sverrirs konflikt med kyrkan, om han hade önskat att lyfta fram Sverrir som en rät-

137

Bagge 1996: 69, 81. Sådana principer menar Bagge blott uttrycks i kap. 96 och 103 i
Sverris saga.
138
Holm-Olsen 1982: 556; Krag 2005: 66.
139
Koht 1952: 62–63. Angående Sverrirs betydelse för utvecklingen av den norska statsförvaltningen har Bagge 1996 å ena sidan karaktäriserat Sverrir som en traditionell krigarkung, medan Koht 1952 å sin sida har menat att Sverrir var en helt ny slags kung på Norges
tron och vill först och främst kalla honom statsman och inte härkung. Holm-Olsen 1982: 556,
har betonat att Sverris saga tycks vilja lyfta fram att Sverrir inte är en nyskapare, utan för en
tradition vidare och fortsätter den centralisering av Norge som hans föregångare påbörjat.
140
Sverris saga, kap. 138.
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tens försvarare.141 Det är riktigt, men det skulle knappast ligga i linje med den norröna sagan som genre. Viljan att framställa Sverrir som en landsfader, förmögen att
sköta sina åtaganden som en rex iustus, är likväl uppenbar:
takit nu við Sverri konungi er gvð hefir ſennt yðr þa hafi þer rettan hofþingia
oc vitran. milldan oc malſniallan retlatan oc friþſaman agetan oc oruggan til
landvarnar oc allrar landz-ſtiornar. Nu er ibrotu ſa Sverrir er við hernaði for
til margra c√pſtaða. br√tu ero nu oc þeir ſomu Birkibeinar er her ſveimoðu
um bøinn oc ſopuðu uhreinliga hondum um hirðzlor yðrar buanda. En her
muno nu coma með konungi varum miukir hirðmenn oc hogv√arir. er vera
ſcal laſſ oc lykill firir frelſi oc friþi þesa c√pſtaðar oc annaRa.142
Ta nu emot kung Sverrir som Gud har sänt er; då får ni en rättvis hövding som
är klok, givmild och vältalig, rättfärdig och fredlig, duglig och utan fruktan
när det gäller att försvara landet och att styra landet. Nu är den Sverrir borta
som härjade många köpstäder. Borta är nu också de birkebeinar som svärmade i staden och grävde med orena händer i era bönders kistor. Nu skall här
komma välvilliga och lugna hirdmän i kungens följe; de skall vara lås och
nyckel för frihet och fred i denna och andra köpstäder.
Att talet, tillskrivet Sverrirs anhängare Svína-Pétr, är medtaget bör uppfattas som ett
sätt för sagaskrivaren att framföra sitt omdöme om kung Sverrir inom ramen för den
norröna sagans konventioner. Talet tecknar ett nästan perfekt porträtt av åtagandena
för en rex iustus i fredstid. När riket är under angrepp skall kungen försvara det tappert och när fred råder skall han värna freden och upprätthålla lag, ordning och rättvisa. Kungen och hans män skall skydda undersåtarna mot olika former av övergrepp
i enlighet med tanken om justitia. Att vara ”lås och nyckel för frihet och fred”, som
sagan uttrycker det, är uppgiften för en rex iustus.
Skillnaden mellan den kungliga ämbetsövningen i krig och fred kommer också
till uttryck i åtminstone två tal som tillskrivs kung Sverrir. I det ena får vi veta att
”[…] her-meN ſcylldu vera i friði ſem lamb. en i ufriþi agiarnir ſem leon” (härfolk
skall vara som lamm i fredstid, men modiga som lejon när det råder ofred)143 och i
det andra att det är Guds vilja att man skall vara fredlig och rättfärdig när det blivit

141

Bagge 1996: 80.
Sverris saga, kap. 96.
143
Sverris saga, kap. 104.
142

Collegium Medievale 2008

Bind 21_1:Layout 1

24-06-08

38

11:18

Side 38

Fredrik Charpentier Ljungqvist

fred.144 Sverrirs numera förlorade sigill markerade också den hållningen enligt en
samtida engelsk krönikeskrivare: Sverus rex Magnus, ferus ut leo, mitis ut agnus
(Kung Sverrir Magnús, vild som lejonet, mild som lammet).145 Att likna sig vid både
lammet och lejonet har en ideologisk betydelse då Jesus uppfattades som ”lejonet av
Juda stam” och den triumferande Kristus var lammet.146 Sverrir tillskrivs således
samma egenskaper som Jesus och kvalificerar sig därmed att som en rex iustus fortsätta Kristi verk på jorden.
Viljan att framställa Sverrir som en själasörjare för sitt folk kommer tydligt till
uttryck i hans berömda tal mot fylleri (ofdrykkja) i Bjǫrgyn sommaren 1186 som var
föranlett av en stor tysk vinimport, vilken sänkt priset på vin. Sverrir varnar dels för
de hälsoproblem alkoholkonsumtionen kan leda till och dels för de skador som fylleslagsmål kan resultera i. Mest emfas lägger han emellertid vid att man under alkoholens inverkan inte följer de kristna dygderna och lätt handlar i strid med Guds
bud och därför riskerar att få se sin själ i Djävulens klor om man dör i fyllan.147 Det
är en återkommande företeelse att vända sig mot alkohol i sagan. Erlingr jarl framställs till exempel som alkoholist och Sverrir som närmast nykterist.148 I det ljuset finner jag det svårt att se avhållsamhet från alkohol som något annat än som en moralisk
egenskap.
Vid åtminstone ett tillfälle får Sverrir vara själasörjare för sina män i ett skarpt
läge när den Onde frestar dem att finna en alltför lättvindig väg ifrån sina umbäranden. Det är under ett återtåg över fjällen vid Vǫrs, vilket förvandlas till en frusen
mardröm som inte så lite påminner om dödsmarschen för Armfelts karoliner. Männen skyddar sig med sköldarna mot vindens ishullingar; situationen blir alltmer desperat. De når några branta stup och kan inte ta sig vidare, och de ger slutligen upp.
Enligt sagan börjar en del av hans män tala om att hellre ta sitt liv än att tåla sådana
stora kval. Sverrir ingriper, tar till orda och påminner dem om att den ”[…] er ser
ræðr ſialfr bana. a enga van til gvðſ” (som tar livet av sig själv inte har något hopp
om Gud).149 Kungen predikar vidare:

144

Sverris saga, kap. 94.
Historia rerum Anglicarum III 6: 232.
146
Jesus som lejonet: Upp: 5:5. Jesus som lammet: Joh 1:29, 36; 1 Kor 5:7; 1 Pet 1:19;
Upp 5:6–14; 7:9–17; 8:1; 12:11; 17:14; 19:7, 9; 21:9, 14, 22–27; 22:1, 3.
147
Sverris saga, kap. 104.
148
I Sverris saga uppges det att Erlingr jarl hellre drack sig full än gav kloka råd mot slutet av sina dagar. Sverris saga, kap. 7, 34, 98. Se även kap. 31, 33, 64, 70, 76. I Orkneyinga
saga, kap. 88, får vi veta att Erlingr jarl redan tidigare var alkoholiserad. Paasche 1923: 49.
149
Sverris saga, kap. 20.
145
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Scolum nu ſnuaz til guðſ miſcunnar oc latum os þat i hug coma þo at os þicki
ſtrangr guðſ bardagi. at hann mvn eigi þar mikit a leGia er litit er til gert. Nu
iþromz ver ſynða vaRa. oc vitom at af varo illlifi erom ver barþir af guði. en
eigi af grimþ hanſ. þvi ſculom ver með miuclæti oc litillæti til hanſ luta at
ſialfr kendi hann sva. Nemi þer af mer þvi at ec em litillatr oc miuclyndr i hiarta. oc muno þer finna hvilld ſalum yðrom. Nu ma hverr maðr þat ſia at betra
er at luta með goðum lutom til guðſ miſcuNar. en hrapa með uraðom i fiandanſ
hendr. Vil ec at þvi iati þer at þat ſama ſculo þer allir vel undir ganga er ec vil
upp taca. Nu ſcolum ver allir calla til gudſ miſcuNar oc heilagrar Marie oc
hinſ helga Olafſ konungſ. með helgom bønum.150
Vi skall nu hoppas på Guds barmhärtighet och komma ihåg att när Guds domedag tycks oss sträng, att han inte kommer att lägga stor vikt vid den som
inte förtjänar det. Nu skall vi ångra våra synder och skall veta att vi straffas
av Gud på grund av vårt syndiga liv, och inte på grund av hans grymhet. Därför skall vi lyssna till honom i ödmjukhet och fromhet, eftersom han själv
sade: ”Lär av mig: för jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat, och ni må finna
vila för era själar.” Nu bör varje man se att det är bättre att böja sig med det
goda till Guds barmhärtighet, än att med dåliga råd kasta sig i fiendens [=Djävulens] händer. Jag vill att ni därför säger ja till att ni alla går med på vad jag
skall säga. Nu skall vi alla åkalla Guds, heliga Marias och kung S:t Óláfrs
barmhärtighet med heliga böner.
Detta är knappast ett tal som Sverrir håller i egenskap av militär härförare. Talet är
att karaktärisera som en religiös predikan.151 Enligt sagan får Sverrirs fromma ord
snöstormen att upphöra och blidväder att genast inträda. Med andra ord kan Sverrir
genom sin predikan åkalla Guds kraft och styra vädrets makter. En analogi till episoden, som måste ha varit tydlig för den medeltida publiken, bör ha varit berättelsen om när lärjungarna i ångest ber Jesus att rädda dem under stormen på
Gennesaretsjön.152 En koppling mellan Jesus och Sverrir kan skönjas, något som
stödjer en tolkning att Sverrir på fjället fortsätter Kristi verk på jorden i kampen för
frälsning som en sann rex iustus, precis som han gör i sitt tal mot fylleri.

150
151

Sverris saga, kap. 20.
Gathorne-Hardy 1956: 140. Paasche 1915: 199–200, har beskrivit talet i liknande or-

dalag.
152

Krag 2005: 71. Jämför Matt 8:23–27; Mark 4:37–41; Luk 8:22–25.
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Skildringen av Sverrir som själasörjare hindrar inte att han framställs som en
hård kung som kan sprida fruktan omkring sig.153 Sverris saga är inte rädd för att tala
om att Sverrirs motståndare var allmänt omtyckta regenter och skildra kungens ringa
popularitet.154 Visserligen ger sagaskrivaren samtidigt uttryck för att Sverrir är en
kung som ansvarar för att plundring inte sker i fredstid,155 förutom när plundring
sker som straff för upproriskhet.156 Sverris saga skiljer sig ändå från till exempel
Heimskringla, i vilken Snorri Sturluson tycks ha varit mån att framhålla att kungen
har allmänt stöd.157
Sagans skildring av motståndarnas popularitet säger emellertid inget om deras
moraliska egenskaper eller om de var skickade att regera ur ett religiöst perspektiv.
Av detta kan några reflektioner göras. Kan det vara så att sagan menar att Sverrir, eftersom han har Guds fulla stöd i allt han företar sig, inte behövde folkets stöd? Skulle
det till och med kunna vara så att det ringa intresset för att framställa Sverrir som en
populär kung kan vara ett uttryck för en ny ideologi? Om kungen är utvald av Gud
– och därmed per automatik rättmätig – kanske folkets stöd blir överflödigt för legitimeringen?
Kungen som militär ledare
Sverrirs män kämpade i spridda grupperingar och var beroende av individuella initiativ istället för att gå till frontalangrepp med kungen i spetsen för en traditionell,
kilformad formering (svinfylking).158 Sverrir hade därför sin kommandoplats bakom
stridslinjerna. Sverre Bagge betraktar Sverrir som en traditionell norrön härförare,
även om han tillskriver honom en innovativ taktik. Det håller jag inte med om eftersom sagan inte alls beskriver att Sverrir uppträder som en traditionell norrön krigarkung, något som inte enbart hans val av taktik tillfredställande kan förklara.159
153

Se till exempel Sverris saga, kap. 69.
Sverris saga, kap. 3, 71, 81–82, 88, 117, 123, 148, 154, 169. Se Lunden 1976: 64–65.
155
Sverris saga, kap. 71, 82, 88, 133.
156
Sverris saga, kap. 81–82, 169.
157
Bagge 1991: 97–100, 150, 156, 158, 161–162.
158
För en sammanfattning av Sverrirs krigföring, se Lunden 1976: 109 ff. En sammanfattning av det traditionellt vikingatida sättet att slåss i formationen svinfylking ges i Engström
2001: 47–52. Se även Gurevich 1997: 96–98.
159
Det går att hitta exempel i sagan på att Sverrir agerar som en traditionell ”gang leader”;
han är till exempel inte främmande för att dra i viking och ”[…] heria til Irlandz eða onnur
Ve˙tr-lond” (härja i Irland eller i de andra länderna i väster) (Sverris saga, kap. 27). Emellertid var inte heller S:t Óláfr främmande för att gå på vikingatåg som ung (Óláfs saga ins helga,
kap. 4–20, 28). I ljuset av hur Sverrir i sagan framställs agera i strid är det inte en långsökt tolkning att han handlar som sin förebild S:t Óláfr, som verkligen inte betraktades som någon
”gang leader”, utan som en ideal rex iustus.
154
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Även om Sverris saga genomsyras av traditionella norröna värderingar om manlighet och krigarens heder, framställs aldrig Sverrir själv handla i enlighet med de
idealen – de tycks överhuvudtaget inte beröra honom.160 Mest anmärkningsvärt är det
att Sverrir inte skildras som modig och framstående i strid, om vi bortser från den klichéartade summeringen av hans dygder i slutet av sagan.161 Det kan också observeras att det aldrig omnämns som en bragd att röva bort fiendens kvinnor, som det
tycks ha varit enligt de traditionella norröna idealen.162 Slutsatsen av detta torde bli
att Sverris saga negligerar de vanliga heders- och skamvärderingarna i det norröna
krigarsamhället genom sin porträttering av Sverrirs handlande i fält.163 Beteendet
som skildras stämmer verkligen inte överens med vad vi kan förvänta oss hos en traditionell krigarkung.
Frågan kan emellertid resas om det var kung Sverrir själv som negligerade krigarkungsidealen eller om det var sagaskrivaren som ville skildra honom på ett annat
sätt. Snorri Sturluson skriver i Skáldatal att ingen annan norsk kung än Sverrir, förutom Haraldr Sigurðarson († 1066), haft så många som tio skalder i sitt följe.164
Ändå citeras i sagan knappt något av deras skaldskap, som förmodligen prisade
kungens segrar och förträfflighet, till skillnad från vad som är brukligt i kungasagorna. Jag är därför benägen att se avsaknaden av skaldeverser som ett uttryck för
en medveten vilja från sagaskrivaren att skildra Sverrir som en ödmjuk och from
kung, istället för som en traditionell krigarkung.
Bland andra Halvdan Koht har uppmärksammat att Sverrir, med några få undantag, kan karaktäriseras ”som nådig og mild” mot sina fiender.165 Normalt sett ger
Sverrir grið, det vill säga nåd, till alla motståndare som ger upp. Att ge grið kunde
vara ett politiskt klokt drag; genom att skänka sin fiende livet skapades en tacksamhetsskuld som kunde ge segraren nya undersåtar.166 Förutom den politiska vinsten
med att ge grið pekar också Claus Krag på en annan: den militära. Om möjligheterna

160
Sverris saga, kap. 29, 47, 92, 147, 163. Frågan ges emellertid inte djupare belysning
här. Det är min avsikt att istället i en framtida studie återkomma till frågan om hur Sverris saga
förhåller sig till de traditionella norröna heders- och krigaridealen.
161
Sverris saga, kap. 131. Se även kap. 60, 164. Se Bagge 1993: 8; Bandlien 2005: 321;
Lunden 1976: 126–127.
162
Sverrir ger emellertid hustrur till stupade fiender till sina män att gifta sig med, se Sverris saga, kap. 100. Sexuella övergrepp på, och i viss utsträckning även bortrövande av, fiendens kvinnor i förhållande till det traditionella norröna hedersidealet behandlas i Ljungqvist
2005. Se även Bandlien 2001: 46–48, 56, 71–73.
163
Gathorne-Hardy 1956: 173.
164
Skáldatal: 43–47.
165
Koht 1952: 56.
166
Se till exempel Bagge 1993: 9–10.
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öppnade sig under ett slag att få fienden att kapitulera, minskade de egna förlusterna.167 Men, som Bjørn Bandlien observerat, går det inte att bortse från att givandet av grið vid en explicit läsning av sagan genomgående placeras in i en religiös,
och inte politisk, kontext.168 Ett exempel på hur det kan låta i sagan kan ges:
SverRir konungr þaccaði nu allzvalldanda guði oc hæilagri guðs moður
MaRiu oc Olofi konungi. þenna fagra ſigr er gvð gaf honom. Oc ſyndi hann
þat með þvi. at hann gaf hveriom griþ þeim er þes beiddi.169
Kung Sverrir tackade nu den allsmäktige Gud och den helige Guds moder
María och kung [S:t] Óláfr för denna lysande seger som Gud hade givit
honom. Och han visade det genom att han gav grið till alla som bad om
det.
I en episod i sagan får en bonde grið tre gånger efter att ha brutit sitt löfte och åter
stridit mot Sverrir efter erhållen grið, innan han dräps när han tillfångatagits en fjärde
gång.170 Episoden är förmodligen medtagen i sagan för att visa att Sverrir har en vilja
att förlåta, liksom Gud, som nästan är ändlös. Precis som med Gud måste man dock
också själv be om förlåtelse.171 Att man själv måste be om grið är tydligt; alla som
gömmer sig skall dödas – endast de som själva ber om nåd får del av Sverrirs barmhärtighet.172 De som inte ber om förlåtelse betraktas nämligen som fiender till S:t
Óláfr och Gud.173
Kung Magnús nekar sina motståndare en kristen begravning och vill se asätare
gå lös på de stupade birkebeinarna.174 Det är en stor skillnad mot Sverrir som, förutom att ge grið, ser det som en kristen plikt, som han ålägger sina män, att begrava
alla stupade fiender och hjälpa de sårade; männen skulle till och med aktivt söka
längs stränderna efter lik som kan ha blivit spolade iland efter sjöslaget vid Fimreiti.175 Vidare ger Sverrir både Erlingr jarl och kung Magnús ståndsmässiga be-

167

Krag 2005: 106.
Bandlien 2005: 319–320. Se Sverris saga, kap. 15, 49, 77, 94, 96, 109, 153, 165, 169, 179.
169
Sverris saga, kap. 15.
170
Sverris saga, kap. 165.
171
Bandlien 2005: 319.
172
Detta visas tydligt från Sverris saga, kap. 169. I kap. 159 framgår det att alla som gömmer sig skall dödas.
173
Sverris saga, kap. 136, 169, 196.
174
Sverris saga, kap. 47, 53, 62, 69, 86, 180.
175
Sverris saga, kap. 94.
168
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gravningar och förlåter dem för allt de har gjort mot honom.176 Sagan visar genom
detta att Sverrir följer Guds vilja till skillnad från kung Magnús, som tvärtom handlar i strid med vad som är rättfärdigt.
***
Medan det är tydligt att Sverrir skildras i enlighet med de etisk-religiösa egenskaper
som hör en rex iustus till, är det mer tveksamt om sagan framställer det som om hans
ämbetsutövning är koncentrerad kring justitia-principen. Sverris saga ger nästan
inga redogörelser för Sverrirs civila regentskap och lägger ingen större vikt vid
kungen som ämbetsinnehavare. Emellertid kopplar sagan kungens etisk-religiösa
egenskaper till hans ämbetsutövning. Främst försöker sagan lyfta fram att Sverrir
egentligen är en fredlig och barmhärtig kung som vakar över sina undersåtars själar.
Det är väsentligt att notera att Sverrir inte skildras som en traditionell krigarkung med de äroideal som hör en sådan till. Sagaskrivaren gör igen hemlighet av att
Sverrir inte är modig och bland de främsta i strid – något som diskvalificerade en
kung enligt traditionella norröna värderingar. Istället kännetecknas Sverrir av gudfruktighet och sagan betonar att han utövar sitt kungaämbete genom att leda undersåtarna bort från fallgropar längs vägen mot frälsning. Propagerandet mot fylleri
måste till exempel förstås på det viset. När Sverrir förhindrar sina män att begå kollektivt självmord gör han det också i rollen som själasörjare. Sverrirs barmhärtighet
mot sina fiender sätts genomgående in i ett religiöst perspektiv. Genom sin barmhärtighet lyder Sverrir Gud, medan hans motståndare går emot Guds vilja. Sverrir vill
också ge sina fiender värdiga begravningar i vigd jord, medan hans motståndare vill
se honom och hans män lämnade åt rovdjuren.
Slutsatsen som måste dras är att sagan vill framställa det som mycket betydelsefullt att en kung följer Guds vilja. Genom att framställa det som om Sverrir gör det,
till skillnad från sina motståndare, utmålar sagan Sverrir som en bättre och mer gudfruktig kung. Sagan lägger större vikt vid religiösa än världsliga aspekter i Sverrirs
regentskap. Den religiösa aspekten av den kungliga ämbetsutövningen är i och med
det att tolka som den viktigaste delen, något som ligger helt i linje med den roll som
kungen skall ha enligt rex iustus-tänkandet.

176

Koht 1952: 59. Jämför med hur kung David vill ge kung Saul en värdig begravning i
2 Sam 2:4–7.
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Relationen till ärkestiftet och påvekyrkan
Det kanske mest dramatiska skeendet under Sverrirs regenttid var hans konflikt med
kyrkan, vilken måste betraktas som ett lokalt nedslag i den allmänt pågående striden
i Europa mellan regnum och sacerdotium. Den yttersta stridsfrågan i relationen mellan den världsliga och kyrkliga makten var om kungen var överordnad kyrkan eller
om kyrkan var överordnad kungen.177 De kyrkliga kraven på ökat ekonomiskt och judiciellt oberoende uppkom samtidigt som en statsformering pågick och de europeiska kungahusen försökte utöka sina myndighetsområden. Konfrontationen blev
särskilt kraftig på germanskt område, där kyrkan fått inordna sig i en befintlig sekulär
maktstruktur, till skillnad från i de sedan gammalt kristna områdena, där hon av tradition haft en större autonomi. Kyrkans självständighetskrav (libertas ecclesiae) institutionaliserades i ett kyrkopolitiskt program genom den gregorianska reformrörelsen, initierad av påven Gregorius VII († 1085). Allt lekmannainflytande avvisades och en egen judiciell ordning (privilegium fori) för kyrkan och dess män förespråkades.178
Konflikten mellan Sverrir och kyrkan har tidigare främst analyserats utifrån Ett
tal mot biskoparna och genom den kyrkliga korrespondensen. Emellertid avslöjar
Sverris saga också mycket om Sverrirs inställning till kyrkan som samhällsinstitution och därmed en hel del om den samhällssyn som Sverrir företrädde. Den konflikt
som uppstod måste delvis sägas ha haft sin grund i att det norska ärkestiftet fått fler
rättigheter än de flesta andra kyrkor i Europa, eftersom Magnús’ kungadöme byggde
på samarbete med kyrkan och eftergifter till den, även om slitningar mellan kungahuset och ärkebiskopen också förekom.179 Inledningsvis var konflikten mellan Sverrir och kyrkan en konsekvens av hans försök att störta det kungahus som kyrkan
sanktionerade. Förmodligen menade ärkebiskop Eysteinn att Sverrir per automatik
var bannlyst i enlighet med vad tronföljdslagen föreskrev om den som försökte gripa
makten utan kyrkans välsignelse. Eysteinn skall också ha lovat alla som stred mot
Sverrir en direktbiljett till Paradiset som heliga krigare, innan deras blod på jorden

177

Gunnes 1971: 149, 232. Enligt gregorianerna var den kristna kyrkan – som utgått från
Kristus genom apostlarnas mission – överordnad kungadömena, som först blivit kristna genom
kyrkans mission, något som berättigade att påven hade jurisdiktion över kungarna.
178
Gunnes 1971: 115 et passim; Hellström 1982: 26–29. Se även Canning 1996: 84–110.
179
Gunnes 1996: 232, 244. Se till exempel Magnúss saga Erlingssonar, kap. 21. Som
Gunnes framhållit var relationen mellan regnum och sacerdotium inte heller helt utan motsättningar medan kung Magnús och Erlingr jarl regerade Norge men konflikterna fick aldrig
sådana dimensioner att de hotade alliansen mellan ärkebiskopen och kungahuset.
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blivit kallt, ett löfte som Sverrir avfärdar med bitsk ironi och retorisk skicklighet.180
Sverrir gör inga försök att tillmötesgå kyrkan. I ett tal vid Erlingr jarls gravläggning,
fyllt av både patos och sarkasmer, deklarerar han:
Allda-ſcipti er mikit orðit ſem þer megut ſia. oc er undarliga orðit. er eiN maðr
er nu fyrir .iii. EiN fyrir konung. oc einn fyrir Jarl. einn fyrir erkibyscup. oc
em ec ſa.181
Ett stort epokskifte har, som ni kan se, inträffat. Det märkliga har hänt att en
enda man har kommit istället för tre – en istället för kungen, en för jarlen och
en för ärkebiskopen och den mannen är jag.
Uttalandet kan knappast tolkas på annat sätt än att all makt koncentreras i händerna
på Sverrir. Han gör inte bara gör anspråk på att vara Norges världslige ledare, utan
vill även inta ärkebiskopens roll som kyrkopolitisk ledare. Det senare måste tolkas
som om det är kungens mening att kyrkan, som ju i stor utsträckning lyckats genomdriva sina krav på autonomi under Magnús Erlingsson och Erlingr jarl, åter
skulle underordnas och införlivas i den kungliga förvaltningen. Det var en krigsförklaring mot den romersk-katolska kyrkans krav på autonomi.
Ärkebiskop Eysteinn gick 1180 i exil i England och lyste Sverrir i bann. Emellertid återvänder Eysteinn till sitt ärkesäte 1183 och sluter, enligt Sverris saga, snart
fred med Sverrir.182 Det måste ha varit en stor politisk seger för Sverrir; nu hade han
kyrkligt godkännande – eller åtminstone acceptans – för sitt kungadöme.183 Freden
med kyrkan blev kortvarig. Eysteinn insjuknade hösten 1187 och avled den 26 januari 1188. Valet av ny ärkebiskop förrättades i Bjǫrgyn sommaren samma år. Enligt Sverris saga hade ärkebiskop Eysteinn uttryckt önskemål om att biskopen i
Stafangr, Eiríkr Ívarsson, skulle utses till hans efterträdare. Önskemålet måste förstås som ett uttryck för ett aktivt kyrkopolitiskt ställningstagande: Eiríkr, utbildad vid

180
Sverris saga, kap. 38. I privilegierna till det norska ärkestiftet sägs det att alla som försvarar landet mot våldsverkare som försöker gripa makten skall få lön i himlen. Se Lat.Dok.,
nr. 7: 42–51.
181
Sverris saga, kap. 38.
182
Sverris saga, kap. 78. Se även kap. 107.
183
Koht 1952: 54–55. Det bör observeras att kung Magnús ännu levde när sagan påstår
att ärkebiskop Eysteinn valde att sluta fred med Sverrir, något som kan tyda på att Eysteinn
gjorde ett medvetet politiskt val att byta sida när han insåg att Sverrir förmodligen skulle
segra.
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S:t Victor-klostret i Paris, var precis som Eysteinn en övertygad gregorian som stått
kung Magnús och Erlingr jarl nära. Sverrir infann sig i Bjǫrgyn och motsatte sig
utan resultat att Eiríkr skulle väljas till ärkebiskop och anförde bland annat att han
saknade förmåga att hantera pengar.184
Det är tydligt av Sverrirs aktiva motstånd mot valet av Eiríkr till ny ärkebiskop
att han på intet sätt respekterade förbudet att lägga sig i valet av kyrkliga ämbetsinnehavare. Sverris saga gör heller inte någon hemlighet av att Sverrir även försöker
styra valet av ny biskop i Stafangr när biskopsstolen där blivit vakant sedan Eiríkr
valts till ärkebiskop. Den gången nöjer sig inte Sverrir med att bara tala emot en
kandidat, utan presenterade även en egen motkandidat.185 Kungens vilja att styra
valet av högre kyrkliga ämbetsinnehavare i Sverris saga står helt i samstämmighet
med vad som Ett tal mot biskoparna menar vara kungens gudomliga rätt, nämligen
att som kyrkans beskyddare och överhuvud fritt välja biskopar.186
Relationerna mellan kung Sverrir och ärkebiskop Eiríkr torde ha varit spända
redan från början. Förutom att Sverrir försökt förhindra att Eiríkr skulle bli vald,
kunde Eiríkr knappast, som gregorian, heller ha uppskattat att Sverrir inte respekterade den kyrkliga autonomin.187 Sverris saga berättar att ”[…] varo bratt margar
greinir imilli þeira Sverris konungſ oc erkibyscups” (snart blev ärkebiskopen och
kung Sverrir oeniga om många saker).188 Den egentliga konflikten sägs ha utlösts av
att ärkebiskop Eysteinn hade förmått allmogen att acceptera att erlägga sina böter till
kyrkan i silvervärderat mynt (sifrmetinn eyrir) istället för i nominellt pengavärde,
något som i praktiken betydde en fördubbling av bötessatserna.189 Sverrir menar att
ärkebiskop Eysteinn begått ett lagbrott och kräver av ärkebiskop Eiríkr att han återgår till att ta böter i nominellt pengavärde eller också ger sitt medgivande till att
kungens böter också får utkrävas i silvervärderat mynt. Enligt sagan är ärkebiskop

184

Sverris saga, kap. 108.
Sverris saga, kap. 111.
186
Ett tal mot biskoparna: 13–15.
187
Situationen förbättrades knappast av att ärkebiskop Eiríkr inte tycks ha erkänt Sverrir
som riktig kung. I ett klagobrev till påven 1190, som behandlas närmare nedan, benämner ärkebiskopen inte Sverrir en enda gång som ”kung” (rex), utan som ”hövding” (princeps) eller
bara som ”han” (ille). Se Lat.Dok., nr. 28: 92–97.
188
Sverris saga, kap. 112.
189
Fagrskinna, kap. 108; Magnúss saga Erlingssonar, kap. 16, 21; Sverris saga, kap. 112.
Eysteinn förmår Erlingr jarl att acceptera detta i utbyte mot att han går med på att kröna jarlens son Magnús till kung. Kungamakten lyckades inte få igenom någon motsvarande höjning
av de böter som tillföll den. Som Gunnes 1971: 126, har påpekat hade den världsliga överheten
svårare att motivera en höjning av böterna; en ökning av böterna till kyrkan kunde däremot
alltid ses som en from gärning.
185
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Eiríkr ovillig till bägge delarna. Istället svarar han kungen med den gregorianska
dogmen att privilegier som givits till kyrkan tillhör henne i evig tid, något som han
uttrycker med att ”[…] guðs rettr ætti iafnan at vaxa en hvergi þuerRa” (Guds rätt
skall alltid växa och på inget sätt minska).190
En annan stridsfråga mellan kung Sverrir och ärkebiskop Eiríkr, som sagan skildrar, är rätten att tillsätta präster till egna kapell:
At þat varo forn log oc ſiðvenia at konungr oc bøndr ſcylldu lata gera kirkiur
a bøiom ſinum oc með ſinum koſtnaði ef þeir villdi. ſcylldu þeir raþa fyrir
þeim kirkium oc raða presta til. En erkibyscup lagði ſitt valld oc foRæði a
hveria kirkiu þegar er vigð var oc a ollum þeim er hann lofaði ſ√ng at. konungr beiddiz þar laga af. En erkibyscup neitaði.191
Det var gammal lag och sedvana att kungen och bönderna kunde låta uppföra
kyrkor på sina gårdar på egen bekostnad om de ville; då skulle de bestämma
över dessa kyrkor och tillsätta präster till dem. Men ärkebiskopen sade att
han hade makt och rätt att styra över varje kyrka så snart den var invigd och
alla dem som han tillät att mässa lästes i. Kungen krävde att de skulle följa
lagen, men ärkebiskopen sade nej.
Ärkebiskopen följer den gregorianska läran, som föreskriver att lekmän inte får utöva
något som helst inflytande över det kyrkliga. Enligt ärkebiskopen är det biskoparna
allena som har rätten att råda över samtliga kyrkor och prästtillsättningar. Kungens
position är den traditionellt germanska, i vilken det fanns en tradition av lekmannajurisdiktion över privatkyrkor (Eigenkirchenwesen). Kungens position i frågan uttrycks ännu skarpare i Ett tal mot biskoparna, där det anses självklart att den som
betalar för en kyrka också skall få råda över den.192
Ytterligare en stridsfråga, av mer övergripande karaktär, mellan kungen och kyrkan som framkommer i Sverris saga, är kungens krav på jurisdiktion över kyrkans
män, inklusive ärkebiskopen, något som även tydligt framkommer i Ett tal mot biskoparna.193 I den senare skriften framställs den gregorianska läran som kättersk och
sagan, som inte öppet driver politiska teser, pekar åt samma håll. Kung Sverrir kallar en illojal biskop för ”drottinſ-ſvica oc land-raða-maN” (förrädare mot sin kung
190

Sverris saga, kap. 112. Se Gunnes 1971: 128.
Sverris saga, kap. 117.
192
Ett tal mot biskoparna: 2.
193
Sverris saga, kap. 117, 121, 123. Jämför Bagge 1987: 143–146; Ett tal mot biskoparna:
3, 7–8, 11–15; Gunnes 1971: 149–229.
191
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och landsförrädare) och pressar en av biskoparna att svära honom trohetsed.194 En
god klerk tycks, i Sverris saga, vara en mot kungamakten lojal präst.195 I både sagan
och i Ett tal mot biskoparna anses det vara både kungens rätt och plikt att stå i spetsen för kyrkan. När nu Sverrir har försökt sköta denna plikt efter bästa förmåga, blir
han bannlyst som tack för mödan.196 I Sverris saga framställs det faktiskt som om
Sverrir hamnar i konflikt med kyrkan eftersom han kräver att den norska landslagen
skall följas och kyrkans män porträtteras som lagbrytare och privilegium fori som
lagvidrigt.197 Det är uppenbart att Sverrir och ärkebiskopen stödjer sig på två helt
olika rättstraditioner. Kungen vill döma i kyrkliga angelägenheter efter sekulär lag
och menar således att den norska landslagen är överordnad den kanoniska rätten och
påvens dekret.
Enligt Sverris saga är kröning det enda krav som Sverrir ställer när påvens legat
besöker Norge. Sagan berättar att legaten inte är ovillig att kröna Sverrir men blir det
efter att ha talat med några av kyrkans män. Det framställs alltså som om det är
norska präster som motarbetar Sverrir och inte påven och hans representanter. Även
om Sverrir till slut lyckas få sin kungavigsel,198 kan vi i sagan skönja ett vredesutbrott när den påvliga legaten vägrar att genomföra riten:
Ec ſe hvert þitt ørindi mvn vera hingat i land. þat ſama ſem margir falſarar
gera aðrir. þeir l√pa higat utan or londum oc vilia fa ſer fe. en gera vart riki
at ſpotti þaN tima er þeir coma ib√t. Nu vil ec at þu farir ibrot or þeso landi.
oc vil ec eigi at þu falsir fe af minum þegnum her i mino landi.199
Jag förstår vad ditt ärende är hit till landet; det är detsamma som många andra
bedragare har haft. De kommer hit från utlandet i syfte att berika sig, och
göra åtlöje av vårt rike så snart de lämnat det. Nu vill jag att du lämnar detta
land, och jag vill inte att du ska lura till dig pengar från mina undersåtar här
i mitt land.
194

Sverris saga, kap. 126.
Sverris saga, kap. 123.
196
Gunnes 1971: 269. Ett tal mot biskoparna: 3; Sverris saga, till exempel kap. 112, 117,
121.
197
Sverris saga, kap. 38, 126. Kungen är i sagan under inga omständigheter beredd att
bryta mot ”S:t Óláfrs lag” (lƒg ins helga Óláfs) för att tillfredsställa ärkebiskopens teokratiska krav, se Sverris saga, kap. 112, 117, 121. ”S:t Óláfrs lag” menar Tobiassen 1964: 222,
och Krag 2005: 58, var oskriven sedvanerätt.
198
Sverris saga, kap. 123.
199
Sverris saga, kap. 122.
195
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Ett sådant aggressivt och respektlöst beteende gentemot en representant för dåtiden
främsta världsmakt kan inte ha varit till Sverrirs fördel. Sagaskrivaren försöker ändå
inte släta över kungens utfall mot den påvliga legaten. Istället tycks sagan vilja återge
hur Sverrir ståndaktigt står fast vid sin strikt avvisande hållning till all inblandning
från Heliga stolen. Jag är därför benägen att betrakta utfallet mot den påvliga legaten som ett sätt för sagaskrivaren att framföra en tydlig inställning till påvemakten i
enlighet med sagagenrens krav på ”objektivitet”.
Sverrir går till offensiven när ärkebiskop Eiríkr inte vill ge vika angående överhögheten över privatkyrkor. Sagan berättar att han på tinget läser upp lagen, där det
står att ärkebiskopen endast får ha ett följe på trettio man och inte fler än tolv beväpnade.200 Ärkebiskop Eiríkr har, enligt sagan, 90 beväpnade män i sitt följe.201
Sverrir gör ett politiskt taktiskt val av rättslig konfrontation med ärkebiskopen. Kärnan i Eiríkrs anklagelser mot Sverrir har ju varit att han lägger sig i kyrkliga angelägenheter. Nu går Sverrir till motattack och beskyller ärkebiskopen för att befatta
sig med militära angelägenheter, något som är kungens ensamrätt och som definitivt
faller utanför kyrkans verksamhetssfär.202 Konflikten eskalerar då kungen sätter kraft
bakom sina ord:
Sverrir konungr krafði þa laga oc þes at bøndr ſcylldu leGia dom á. oc døma
at landzl√gum hverso marga huscarla erkibyscup ſcal hafa. Eptir þat lagði konungr þeim monnuM ſtefnu er fleiri væri með erkibyscupi en ſcrain ſegði. At
eptir .v. daga ſcylldu þeir allir ut-lagga. oc hafa firir-gert fe ſinu oc fiorvi.
vera þar drepnir ſem þeir væri ſtaddir.203
Kung Sverrir krävde då att lagen skulle gälla och att bönderna skulle döma
efter landslagen hur många huskarlar ärkebiskopen skulle ha. Därefter satte
kungen fem dagars frist för så många män som ärkebiskopen hade fler än tilllåtet; sedan skulle de alla bli fredlösa och ha förverkat egendom och liv. De
kunde dräpas var än de påträffades.

200

Sverris saga, kap. 117. Lagtexten som Sverrir hänvisar till när han vill begränsa biskopens följe är inte bevarad. Se Koht 1952: 88.
201
Sverris saga, kap. 117.
202
Krag 2005: 154. Det enda som inte tas upp i klagomålet till påven är hirdens storlek,
se Lat.Dok., nr. 28: 92–97.
203
Sverris saga, kap. 117.
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Ärkebiskop Eiríkr lämnar i all hast Niðaróss och beger sig i exil till den danske ärkebiskopen Absalón i Lund.204 Därifrån sänder Eiríkr tillsammans med Absalón ett
klagobrev till påven och ger sin bild av konflikten med kungen:205
Eiricr erkibyscup oc Abſalon erkibyscup ſendu meN með brefum ſuðr til Rumſ
a fund pavanſ var þar ritat allt fra Sverri konungi. eptir vitniſ-burð Eiricſ erkibyscups oc hanſ manna. sva oc um oll þeira viðr-ſcipti þ√ er verit hofðu aþr
en erkibyscup for fra ſtolinum. Af pauanum fenguz þ√ andſvor ſem Erkibyscopar hofðu orð til ſent. at paviN lyſti ſtormælum yfir Sverri konungi. ef hann
leti eigi erkibyscup hafa allt ſlict er hann villdi oc hann callaði til. þesi ſomu
bref let erkibyscup upp leſa i Danmorcu oc lyſti hvern ſunnu-dag a cor uppi
banni yfir Sverrir konungi.206
Ärkebiskop Eiríkr och ärkebiskop Absalón sände män med brev söderut till
påven i Rom. Där stod det skrivet allt om kung Sverrir efter vittnesbörd av ärkebiskop Eiríkr och hans män. Det omtalades också vad de hade varit oeniga
om innan ärkebiskopen lämnade biskopsstolen. Av påven fick de det svar
som ärkebiskoparna hade bett om: att påven skulle lysa bann över kung Sverrir om han inte lät ärkebiskopen få allt som han ville och ställde krav på. Detta
brev lät ärkebiskopen läsa upp i Danmark och lyste varje söndag uppe i koret
bann över kung Sverrir.
Svaret från Heliga stolen dröjde tre år men för ärkebiskop Eiríkr måste de åren ha
varit väl värda att vänta. ”Det svar som ärkebiskoparna hade bett om” är den stora
privilegiebulla som Celestinus III utfärdar den 15 juni 1194. Privilegiebullan gav ärkebiskopen rätt i alla sina krav i princip; påven fastslår principen att rättigheter som
en gång givits till kyrkan gäller i evig tid. Om kungen trotsar påvens privilegiebulla

204

Sverris saga, kap. 117.
Lat.Dok., nr. 28: 92–97. Enligt ärkebiskopen var det främst Sverrirs krav på att bli
krönt som inledde konflikten. Sverris saga nämner underligt nog inte något sådant krav överhuvudtaget men det finns ingen anledning att tro att Eiríkr hittat på det, för han hade ju ändå
klagomål nog så att det räckte och blev över mot Sverrir. Krag 2005: 151, har konstaterat att
det finns två tänkbara orsaker till att sagan tiger om kravet på kröning. Antingen har sagaskrivaren velat undvika att det framstår som om Sverrir provocerade fram konflikten eller så
lade inte sagaskrivaren någon speciell vikt vid just detta. Den senare tolkningen finner jag
mycket mindre sannolik än den första.
206
Sverris saga, kap. 121.
205
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skall han bannlysas och mista sin kungatron.207 I ärkebiskops Eiríkrs händer förvandlas genast privilegiebullan till en bannbulla.
Enligt Sverris saga försöker kung Sverrir aktivt bemöta att han har blivit bannlyst genom att ta upp saken på tingen. Den första invändningen, som reses mot bannlysningen för att ogiltigförklara den, är tvivel på att den verkligen bygger på påvens
påbud, utan är ett påhitt av ärkebiskop Eiríkr och danskarna. Samma argument finner vi mer utvecklat i Ett tal mot biskoparna. Om bannet nu skulle vara riktigt, menas
det där, så kan påven inte lastas för det då han, nere i Rom, inte känner till förhållandena i Norge. Det är i så fall norska klerker som skall lastas eftersom de genom
lögner och förtal har lurat påven att grundlöst lysa kungen i bann.208
Det andra sättet att avvisa bannlysningen är att hävda att en bannlysning som
tillkommit på orätta grunder kan ignoreras, eftersom den är ogiltig i Guds ögon och
endast drabbar den som lyst bannet, något som Ett tal mot biskoparna framlägger utförliga teologiska resonemang till stöd för.209 I Sverris saga framställs samma sak
genom att berätta att ”EiRikr erkibyscup fecc þat vanheilindi at hann miſti ſynar ſiNar
oc varþ blindr” (ärkebiskop Eiríkr drabbades av den olyckan att han miste sin syn
och blev blind).210 Bannet har, säger Sverrir i ett tal i sagan, ”[…] dreifz i augu hanſ
oc er hann nu fyrir þvi blindr” (drivits i ögonen på honom och han är därför nu
blind).211 Blindheten är således Guds straff för att ärkebiskopen har handlat som om
han vore blind och inte kunnat se vad som är rätt och fel då han orättfärdigt har lyst
bann över Sverrir.
Vidare tycks Sverris saga vilja insinuera att det är kyrkans män och inte kungen
som beter sig ogudaktigt, något som Ett tal mot biskoparna lägger stor vikt vid att
argumentera för. Sverrir säger att ärkebiskopen får ”banna och blota” (bann ok bló-

207
Lat.Dok., nr. 29: 96–104, se även NGL 4: 101–104. Påven klargör i brevet att 1) kungen
inte har någon patronatsrätt över kyrkor och inget har att säga till om vid val av biskopar och
abbotar, 2) klerker är befriade från militärtjänstgöring, 3) kyrkans män inte får dömas av
världsliga domstolar, 4) pilgrimer har rätt till fullt skydd, 5) endast biskopar får besluta om flytt
eller rivning av kyrkor, 6) kungen inte får kräva trohetsed av biskopar som inte har fått län av
kungen, 7) även kungen skall betala tionde, 8) påven fastslår vissa smärre handelsprivilegier
för den norska kyrkan.
208
Ett tal mot biskoparna: 3.
209
Orättfärdiga förbannelser är verkningslösa, se Ords 26:2. Jämför Ett tal mot biskoparna: 3–5.
210
Sverris saga, kap. 117.
211
Sverris saga, kap. 121. Gunnes 1971 har noterat att Ett tal mot biskoparna endast berör
biskoparnas blindhet generellt utan att specifikt referera till ärkebiskop Eiríkrs faktiska synskada.
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tan) så mycket han vill – det kommer inte få honom att bryta helgonkungens lag.212
Att ”blota” är förknippat med hedendomen och det anspelar förmodligen på att ärkebiskopen genom att orättfärdigt bannlysa Sverrir har handlat som en hedning och
vänt sig från Gud. Ärkebiskopens predikningar mot Sverrir likställs alltså med hedniska blot. Senare i sagan berättas det också att Sverrirs kyrkliga motståndare anser
att kyrkor i Bjǫrgyn är vanhelgade och inte heligare än horhus på grund av att de
bannsatta birkebeinarna varit inne i dem och låter därpå bränna sex kyrkor i staden.213 Härigenom försöker förmodligen sagaskrivaren få det att framstå som om
kyrkans män, och inte Sverrir, är ogudaktiga och vanhelgar Guds hus. En god kristen bränner ju inte kyrkor. I en dialog i sagan framförs åsikten i ett annat sammanhang att den biskop som leder motståndet mot Sverrir är en villubiskup
(kättarbiskop).214 Av det som sagan anför målas en bild upp att det är Sverrirs motståndare, och inte den bannlyste kungen, som gjort sig skyldiga till kätteri. Samma
tanke återkommer i Ett tal mot biskoparna, som framför tesen att biskopar oftare än
kungar gör sig skyldiga till kätteri och kungarna istället är den rätta lärans försvarare
och har en plikt att hålla efter de kyrkans män som ger sig hän åt kätteri.215
Som jag har visat i en annan studie sker inte någon förändrad eller intensifierad
legitimering av Sverrir i sagan på grund av bannlysningen. Sagan betonar fortfarande, på samma sätt som tidigare, att Sverrir är kungason, att han har fått kämpa sig
till sitt kungadöme, samt att Gud fortfarande står vid hans sida. Likaså visar sagan
att han inte gör några eftergifter för kyrkans krav, samtidigt som den fortsatt skildrar honom som en from och förlåtande själasörjare för sina män och som en rättvis
domare.216 Detta bör tolkas som att sagan i möjligaste mån, efter att ha rest invändningarna mot bannlysningen, totalt försöker ignorera den.
I Sverris saga avslutas konflikten med kyrkan med att Sverrir 1196 får ett brev
med påvens sigill som löser honom och hela hans rike från bannlysningen.217 Det kan
inte sägas råda något tvivel om att påvebrevet var ett rent falsarium. Påven klargör
själv två år senare att brevet var det och att alla påståenden om att kungens sändebud i Rom skulle ha uppnått något är lögner.218 Sverrir måste ha varit medveten om
att det bara var en tidsfråga innan en falsk befrielse från bannet skulle avslöjas. Jag
är därför benägen att tolka förfalskningen som en handling i desperation. Det är där212

Sverris saga, kap. 121.
Sverris saga, kap. 150.
214
Sverris saga, kap. 153.
215
Ett tal mot biskoparna: 18–20.
216
Ljungqvist 2006a: 591. Se Sverris saga, kap. 121, 123, 126, 133–134, 138, 179.
217
Sverris saga, kap. 128.
218
Lat.Dok., nr. 36: 116–119.
213
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för knappast en slump att brevet presenteras 1196, året då kriget började mot den
kyrkligt sanktionerade upprorshären baglarna som samlats i Danmark. Genom att
indikera att Sverrir skulle ha blivit löst från bannet innan upproret bröt ut kan nämligen resningen framställas som mer rättsstridig än den annars skulle vara.219
Innocentius III, den kanske mäktigaste av alla medeltida påvar, blev vald dagen
efter att Celestinus III avlidit den 8 januari 1198 och ger snart baglarna sitt stöd. Den
6 oktober 1198 exkommunicerar han Sverrir och utfärdar ett interdikt mot alla som
följer honom, i vilket Sverrirs illgärningar beskrivs i samklang med klichén för en
rex tyrannus.220 Eftersom kyrkostriden i Sverris saga avslutas med det falska påvebrevet, som gav sken av att befria Sverrir från bannet, nämner sagan inte påvens
interdikt från 1198 med ett endaste ord, något som Halvdan Koht med rätta betraktat som mycket underligt.221 Det går knappast att finna någon annan rimlig förklaring
till detta än, som Egil Nygaard Brekke menat, att sagaskrivaren inte i onödan velat
göra läsaren påmind om – det i och för sig allmänt kända – faktumet att Sverrir var
förklarad som kristendomens fiende.222
I slutet av Sverris saga påvisas bannets ogiltighet på ett raffinerat subtilt sätt,
som för samtiden måste ha uppfattats som en bekräftelse på att Sverrir efter sin död
mottogs av Gud. Detta har inte uppmärksammats tillräckligt i Sverrir-forskningen,
219
Koht 1952: 112. Jämför med Paasche 1923: 192. Brekke 1958: 49–50, och Lárus H.
Blöndal 1982: 104–106, 142–144, 197, 201, har lyft fram att skildringen av kriget mot baglarna är mer fullt av propagandistiska inslag än andra delar av Sverris saga.
220
Lat.Dok., nr. 36: 116–119. Därpå ber påven den svenske och danske kungen att de skall
hjälpa honom med att få Sverrir avsatt i Lat.Dok., nr. 37a–d: 118–122. Sverrir sägs vara en härjande nordanvind, en ”Djävulens lekamen” (membrum diaboli), som prästerskapet skall kämpa
mot i likhet med hur antika martyrer kämpade mot vilda djur (Lat.Dok., nr. 35: 114). Som
Bandlien 2005: 303, påpekat blir den metaforiska betydelsen av talet om nordanvind tydligt
för den som har läst Passio et miracula beati Olavi. Där sägs S:t Óláfr bringa kristen värme
till det hedniska nordanlandet. Nu härjar nordanvinden åter: Norge har alltså än en gång blivit att betrakta som ett hedniskt land och återigen måste trons försvarare vara beredda att bli
martyrer för sin Gud. Den bannlyste kejsar Heinrich VI av det tysk-romerska riket kallades
för ”nordanvindens raseri”, medan Sverrir – en sann rex tyrannus – ”övergår nordanvindens
raseri” (rabiem superet aguilonis) i ett påvebrev (Lat.Dok. 37a: 120).
221
Koht 1952: 112.
222
Brekke 1958: 59–61, 112–113. Enligt Koht 1952: 112, 117, är orsaken till detta att
Bƒglunga sƒgur har varit dess källa och att den sagan endast behandlar strid med vapen. Den
tesen är inte längre hållbar eftersom Bjørsvik 1994: 48–55, 108–120, har visat att Bƒglunga
sƒgur tillkom efter att Sverris saga redan blivit klar. Bagge 1996: 74, 78–80, menar istället att
anledningen till att Sverris saga inte behandlar kyrkostriden efter 1196 är tvåfaldig: dels vill
sagaskrivaren förtiga att Sverrir dog exkommunicerad i ett land som lagts under interdikt med
alla biskopar i exil, dels menar Bagge att utelämnandet är ett resultat av att kyrkokonflikten
inte passade in i sagagenren.
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utan istället av Arnved Nedkvitne i en studie av norröna dödsföreställningar.223 När
kung Sverrir ligger inför sitt yttersta får vi veta att han ber:
[…] latid bert andlit mítt- latid þa ſia bædi víní mína ok v-uíní huart þa bírtiz nockut a likama mínum bann þat er v-uinir mínir hafa bannat mer edr
bǫluat ok mon ek þa ecki mega leynaz ef eigi eru betri efni i enn þeir hafa ſagt
hefir ek meíra ſtarf vfrid ok vand-rædi haft í Rikinu enn kyR-ſætí edr mikit
hoglifí. er sva at minni virddíngu ſem margir hafi verít mínir aufundar-menn
þeir er þat hafa l™tid ganga firir fullann fiandſkap vid mik ſem nu firir-gefi
gud þeim þat ollum ok dæmí gud milli vor ok allt mítt m™l.224
Låt mitt ansikte vara bart – låt både mina vänner och fiender se om de kan se
något märke på mitt lik efter bannet mina fiender har lyst över mig och förbannat mig med. Då skall jag inte kunna dölja det om jag inte har haft en
bättre sak än de har sagt. Jag har också haft mer slit, ofred och motgångar i
mitt rike än ro och goda dagar. Enligt min mening har många varit avundsjuka
män som har visat mig öppen fiendskap och som Gud nu förlåta dem alla det
och må Gud döma mellan oss och allt i min sak.
När kungens lik sedan inspekteras kunde alla närvarande vittna som en man ”[…] at
engi þottiz ſét hafa fegra likama dauds mannz enn hans” (att de aldrig tyckte sig ha
sett en fagrare lekamen av en död man än hans).225 Som Nedkvitne har visat, uppfattades under norrön medeltid ett fagert lik som ett bevis för att Gud tagit emot den
dödes själ.226 Ståndpunkten att bannet är orättfärdigt och verkningslöst, framförd
både i sagan och i Ett tal mot biskoparna, bekräftas alltså i skildringen av liket; i
realiteten skildras Sverrirs himmelsfärd – sagan låter Sverrir triumfera över sina motståndare i döden. Likets utseende är ett himmelskt tecken på att Sverrir har rätten på
sin sida, precis som när sagan framställer den blindhet som ärkebiskop Eiríkr drabbas av när han lyste Sverrir i bann. Läsaren fås att förstå att Sverrir handlat i enlighet med Guds vilja när han, i strid med tronföljdslagen, störtade den av kyrkan
smorde kungen från Norges tron.
***
223

Nedkvitne 2004b: 128.
Sverris saga, kap. 181.
225
Sverris saga, kap. 181.
226
Nedkvitne 2004b: 128–129. Denna tolkning presenterades redan kortfattat av Knirk
1981: 114.
224
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Sverris saga tar tydligt ställning för en samhällsordning där kungen är överordnad
kyrkan. Den gregorianska läran, med dess krav på libertas ecclesiae, avfärdas som
kättersk. Kanonisk lag skall vara underordnad den sekulära lagen i de fall den strider mot denna. Sagan ger således uttryck för samma åsikter som Ett tal mot biskoparna, vilken förfäktar idén att kungen är överordnad kyrkan eftersom han är dess
beskyddare.227
Bannlysningen mot Sverrir bemöts i sagan genom att dels ingjuta tvivel i läsaren att kungen verkligen är bannlyst och dels genom att anföra att en eventuell bannlysning är rättsvidrig och verkningslös. Precis som Ett tal mot biskoparna framför
sagan att det är kyrkans män, och inte kungen, som vänt sig bort från Gud. Eftersom
den gregorianska läran förkastas som kättersk menas Sverrir kunna tjäna Gud som
en rex iustus utan att behöva följa kyrkans bud. Sagan förfäktar således en rojalistisk ideologi, i vilken kungen inte betraktas som ansvarig inför kyrkan utan endast
direkt inför Gud. De företrädare som förkroppsligar kyrkan betraktas i sagan nämligen inte som ofelbara tjänare till Gud, utan som politiska aktörer som handlar i
eget intresse mot kungen på ett sätt som är Gud emot. Sverrir framställs däremot
som en orubblig tjänare till Herren, som på grund av sin trohet till Gud inte kan tänka
sig att ge vika för kyrkans ogudaktiga krav. Därför kan kyrkans krav mot Sverrir avvisas som rättsvidriga samtidigt som sagan kan framställa Sverrir som en rex iustus
ur ett rojalistiskt perspektiv. Det är inte rex iustus-ideologin som förkastas, utan den
gregorianska läran.

Avslutning
Sverrirs maktställning som kung legitimeras på flera sätt i Sverris saga. Till att börja
med rättfärdigas hans tronanspråk genom påståendet att han är kungason, med utgångspunkten att endast en kungason kan bli en legitim kung. Kungablodet verkar
emellertid betraktas mer som en förutsättning för att bli kung än som något som i sig
legitimerar Sverrirs rätt till tronen. Religiösa argument intar däremot en mycket framskjuten roll i sagan för att rättfärdiga Sverrir. Sagan framställer det som om Gud har
givit Sverrir i uppdrag att bli Norges kung efter att ha förskjutit kung Magnús och
Erlingr jarl. Idén att Sverrir har gudomligt stöd kommer bland annat till uttryck genom
att Gud hela tiden ingriper till hans fördel och låter honom segra. Sverrir ges också
legitimitet genom kopplingar till heligt krig och antydningar om att han är utsedd av
nationalhelgonet S:t Óláfr att föra hans kamp. Sverrir får således sin legitimitet i sagan
genom hänvisning till både patrilinjära blodsband och religiösa argument, helt i likhet med hur de samtida kungarna i Europa brukade rättfärdiga sin maktställning.
227

Ett tal mot biskoparna: 7–14.
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Sverrir framställs som en ur religiös synvinkel mer lämpad kung än sina motståndare kung Magnús och Erlingr jarl genom att han skildras som dygdig, behärskad och moralisk; exempel ges på hur han underkastar sig Guds vilja och leder sina
undersåtar mot frälsning. Den regim som Sverrir störtar antyds däremot handla mot
Guds vilja. Sverrir tillskrivs inte de militära färdigheter som hör en traditionell norrön krigarkung till, utan tonvikten läggs istället på att lyfta fram honom som en ledargestalt och som ett religiöst föredöme. I konflikten med kyrkan skildras Sverrir
som lagens och kristendomens försvarare, medan hans kyrkliga motståndare utmålas som kätterska lagbrytare. Genom att vägra att ge vika för orättfärdiga kyrkliga
krav, framstår Sverrir i sagan som en kung som okuvligt värnar den rätta tron och landets lag.228
Går det att utifrån maktlegitimeringen i Sverris saga utläsa en mer utarbetad
ideologi genom att ta fasta på vilka ideal och grundläggande värderingar som förknippas med den kungliga ämbetsutövningen? Trots att sagan inte förmedlar en fullständig ideologi ger maktlegitimeringen uttryck för värderingar och ideal som kan
kopplas till kungaideologiska tankar. Ett grundkrav, enligt de värderingar som Sverris saga förmedlar, är att kungen för det första måste vara kungason. Däremot framgår det att det saknar relevans om kungasonen är född inom äktenskapet, vilket är en
avvikelse från den officiella kyrkliga ideologin och måste uppfattas som ett traditionellt norrönt inslag. För det andra framkommer det tydligt att han måste vara en
god kristen, som i ödmjukhet osjälviskt tjänar Gud och förverkligar hans vilja i sitt
rike. En av de ståndpunkter som sagan intar är att en kung inte skall tveka att tillgripa
våld för att försvara det kungarike Gud har satt honom att regera över. Bjørn Bandlien torde således ha rätt i att Sverris saga försöker framställa Sverrir i enlighet med
det samtida allmäneuropeiska idealet om den helige krigaren. Det innebär inte att
kungen skall vara onödigt grym i krig; tvärtom är det tydligt att han i kristen anda
skall vara barmhärtig och förlåtande mot sina fiender.
Beträffande kungens roll i samhället är det uppenbart att kungens främsta uppgift är att sörja för undersåtarnas frälsning, ett ställningstagande som är lätt att förbinda med ståndpunkten att makten är given kungen av Gud. Kungen betraktas därför
som politiskt överordnad kyrkan och som endast ansvarig inför Gud; det skall vara
228
Sverris saga har på sina ställen, liksom Ett tal mot biskoparna, en tydlig anti-gregoriansk prägel över sig, som med historiens facit i handen nästan kan tyckas föregripa reformationens tankar. Överhuvudtaget finns det flera intressanta likheter med kungar från
reformationen, såsom Gustav I (Vasa) av Sverige: båda avvisar de kraven på kyrklig överhöghet, förespråkar en kungastyrd statskyrka och menar sig stå för det traditionella som gått
förlorat, snarare än att utmåla sig som nyskapare.
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han som har överhöghet över kyrkan och inte kyrkan som har överhöghet över
kungen. Därmed förkastas den gregorianska läran, samtidigt som sagan håller fast vid
uppfattningen att kungen är en ämbetsinnehavare av Guds nåde.
Tanken att kungen skall vara en kristen förebild, ha Guds stöd och ha de specifika etisk-religiösa egenskaper som fodras för detta, passar väl in i den kristet präglade rex iustus-ideologi, som var dominerande i Europa under medeltiden. Lars
Lönnroths slutsats att rex iustus-ideologin är förhärskande i sagan, som enbart baserar sig på analyser av drömmarna, bekräftas i stort sett av resultaten i min studie
av sagans ideologi som helhet. Det är nämligen svårt att finna och få stöd för andra
kungaideologiska föreställningar. Oavsett om Sverrir i verkliga livet betedde sig som
en tyrann, försöker sagan skildra honom som en god kung i enlighet med kristna
kungaideologiska tankar. Såväl traditionella krigarideal som en traditionell norrön inställning rörande kungens framgångar som en legitimerande faktor saknas. Däremot
kommer inte rex iustus-ideologin till uttryck i renodlad form i Sverris saga. Det görs
nämligen inga ansatser att skildra Sverrir som en rättvis monark, som i sin ämbetsutövning leds av justitia-principen. En förklaring till detta kan vara att den norröna
sagan är en prosaberättelse och inget politiskt traktat.
I den tidigare forskningen har man förbisett att Sverris saga vill framställa Sverrir som en aktiv aktör i historien om mänsklighetens väg mot frälsning, något som
är väsentligt då det placerar in sagan i den samtida augustiniskt präglade europeiska
historiografin. De frälsningshistoriska tankarna i sagan stödjer tolkningen att den
präglas av allmäneuropeiska kungaideologiska tankar, koncentrerade kring rex iustus-begreppet. Min förhoppning är att med artikeln ha visat att Sverris saga ger uttryck för kungaideologiska tankar som helt ligger i linje med dem som var
dominerande i Europa omkring år 1200. Det finns inte någon grund för att anta att
sagan uttrycker en specifik norrön kungaideologi, trots vissa norrönt färgade inslag.
Sverre Bagge har, som vi redan sett, gjort en annan tolkning än jag. Orsakerna till
detta är flera. Medan jag undersöker det explicita ideologiska budskapet i sagan studerar Bagge den implicita ideologin med utgångspunkt från hur kungen som individ skildras. Dessutom renodlar Bagge det som han uppfattar som traditionellt norrönt i sagan.
Någon jämförelse mellan Sverris saga och Hákonar saga Hákonarsonar har ju här inte
företagits. Men det ter sig sannolikt att intrycket att Sverrirr är en traditionell norrön
krigarkung förstärks hos Bagge av att han jämför Sverris saga med Hákonar saga Hákonarsonar, där en kung skildras som regerar i fred under långa perioder och som har
ärvt tronen. Även om också kung Hákon var inblandad i långa inbördesstrider är det
svårt att komma ifrån att de förhållanden som kung Sverrir och kung Hákon levde under
skilde sig åt markant och innebär med nödvändighet att rex iustus-ideologin inte kan
komma till uttryck på samma sätt i de respektive biografierna över kungarna.
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Summary
A Divine King Excommunicated: Legitimisation of Power and Ideology of Kingship in Sverris Saga
The purpose of this article is to investigate how the Norwegian King Sverrir Sigurðarson (d. 1202) is legitimised in the biography Sverris saga and which royal ideology that the saga expresses. Sverrir was a priest from the Faeroe Islands, who came
to Norway and seized power by force in contravention of the Church-sanctioned law
on succession to the throne. The issue of how the biography of Sverrir legitimises
him as king is of particular interest, as he has also been excommunicated and his
kingdom placed under the Pope’s interdict. One important question is the attitude of
Sverris saga to the message conveyed in the polemic written defence against his excommunication, which has become known as A Speech against the Bishops (Ett tal
mot biskoparna). Sverris saga, which was partially written during the King’s lifetime
and under his supervision, provides a unique portrait of the life of a medieval ruler,
making possible an in-depth analysis of the ideology through which Sverrir’s claim
to power is legitimised.
The perception of which royal ideology characterises Sverris saga has been split
into two camps in previous research. Some scholars have considered that the saga expresses a Christian, continental European rex iustus ideology regarding the justified,
divine King. Others, however, have felt that Sverris saga expresses a traditional
Nordic royal ideology, whereby success in competition with other pretenders to the
throne in itself legitimised the right to the throne. In the saga, Sverrir’s claim to the
throne is justified in part through the assertion that he is the son of a king and has ‘inherited’ the throne, and in part through the claim that he has been chosen by God to
be the King of Norway and successor to the national saint, King St. Óláfr (d. 1030).
One important question has been which of these grounds for legitimacy is the most
important. Scholars who have wanted to promote traditional Nordic royal ideology
have emphasised the succession aspect, while those who have wanted to promote the
rex iustus ideology have emphasised the religious aspect.
This article demonstrates that both of these grounds for legitimacy are cited frequently in the saga. The starting point is that only a son of a king can become a legitimate king. At the same time, it appears as though the royal blood is viewed more
as a precondition for becoming king rather than something that, in itself, legitimises
Sverrir’s right to the throne. Religious arguments have a very prominent role in the
saga as regards justifying Sverrir. The saga represents the matter as though God has
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instructed Sverrir to become King of Norway after displacing the previous rulers King
Magnús and Erlingr Jarl. The notion that Sverrir has divine assistance is expressed,
for example, through God always intervening to his advantage and allowing him to
be victorious. Sverrir is also given legitimacy through links to Holy War and intimations that he is appointed by the national saint, St. Óláfr, to carry on his fight.
Sverrir is also portrayed as a more suitable king from a religious perspective than
his opponents, as he is depicted as more virtuous, moderate and moral; examples
are given of how he submits to God’s will and leads his subjects towards salvation.
The regime that Sverrir overthrows, on the other hand, is considered to act against
God’s will. Sverrir is not ascribed the military skills typically possessed by a traditional Nordic warrior king; instead the emphasis is placed on promoting him as a
great leader and as a religious role model.
In his conflict with the Church, Sverrir is portrayed as the defender of the law
and of Christianity, while his Church opponents are depicted as heretical lawbreakers. By refusing to give in to unjustified Church demands, Sverrir appears in the saga
as a king who indomitably defends the true faith and the law of the land. Sverris saga
adopts a clear position regarding a social order where the King is above the Church.
The teachings of the Gregorian reform movement, with its demands for libertas ecclesiae, are dismissed as heretical. Canon law must be subordinate to the secular law
of the land where the two are in conflict. The saga consequently expresses the same
opinions as A Speech against the Bishops, which asserts the notion that the King is
above the Church as he is its protector, and dismisses the Church’s excommunication
of Sverrir as unjust and invalid. A royalist ideology is consequently asserted, in which
the King is not viewed as accountable to the Church, but only directly to God.
Regarding the King’s role in society, it is obvious that one of his primary duties
is to provide for the salvation of his subjects, a stance that can easily be associated with
the point of view that power is given to the King by God. The Gregorian teachings
are consequently rejected, while at the same time the saga maintains the perception
that the King holds his position by divine right. The idea that the King must be a
Christian role model, have the support of God and have the specific ethical-religious
characteristics that are required for this, fits in well in the Christian-influenced rex iustus ideology, which was dominant in Europe during the Middle Ages. Irrespective of
whether Sverrir behaved as a tyrant in real life, the saga attempts to depict him as a
good king in accordance with the ideas of the Christian royal ideology of the time.
Despite the fact that Sverris saga does not convey a complete royal ideological
programme, the legitimisation of power gives expression to values and ideals that can
be associated with royal ideological ideas. Sverrir obtains his legitimacy in the saga
through references to both paternal blood ties and religious arguments, in exactly
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the same way as other kings in Europe at the time used to justify their position of
power. One of the saga’s viewpoints is that a king should not hesitate to employ
force to defend the kingdom that God has appointed him to rule over.
Earlier research has basically ignored the fact that Sverris saga intends to portray
Sverrir as an active player in the history of humanity’s path towards salvation. This is
very important, as it places the saga in the contemporary, Augustinian-influenced European historiography. The salvation-historical ideas in the saga support the interpretation that it is characterised by common European royal ideological ideas, concentrated
around the rex iustus concept. Sverris saga expresses royal ideological ideas that are
fully in line with those that were dominant in Europe around 1200, even though the
saga also demonstrates a number of specific Old Norse features that can best be viewed
as regional deviations from a common European royal ideological perception.
Jag vill särskilt tacka professor Olle Ferm för att kritiskt ha granskat mitt manuskript
i olika stadier och bidragit med värdefulla synpunkter, professor emeritus Lars Lönnroth för förslag till revideringar och docent Rune Palm som granskat mina översättningar från norrönt mål. En polemisk pilotstudie kring kungaideologin i Sverris saga
är publicerad i Ljungqvist 2006b och presenterades även i tidigare form vid The 13th
International Saga Conference (Ljungqvist 2006a).

Post scriptum
Efter att föreliggande artikel kommit i sättning har ett svar från Sverre Bagge på min
och Lars Lönnroths polemiska artiklar om kungaideologin i Sverris saga (Ljungqvist 2006b och Lönnroth 2006b) publicerats under titeln ”’Gang leader’ eller ’The
Lord’s anointed’ i Sverris saga” i Scripta Islandica 58 (2007). Tyvärr har det inte funnits tid och möjlighet att i detta arbete beakta några av Bagges många tänkvärda synpunkter. Vissa av de invändningar som Bagge reser mot min tolkning av
kungaideologin i Sverris saga behandlas dock indirekt i föreliggande artikel.
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