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Kungaideologin í Sverris saga
Fredrik Charpentier Ljungqvist
(Stockholms universitet)
Hur legitimerade en kung i början av 1200-talet att han störtat det tidigare kungahuset,
sjálv gripit makten och sedan utmanat kyrkan till den grad att han blev
exkommunicerad och fick sitt rike lagt under pávens interdikt? Ingen nordisk
medeltidskung kan belysa den frágan bittre an Sverrir Sigurðarson, som gjorde
ansprák pá den norska kronan fran 1177 fram till sin död 1202. Han grep makten i
strid med den norska, kyrkligt sanktionerade, tronföljslagen frán 1163, vilken
stipulerade bade fredlöshet och bannstraff för envar som bröt mot den (Tobiassen,
1964). Det inncbár att Sverrir faktiskt, enligt lagens bokstav, var en fredlös och
bannlyst man redan nar han besteg tronen.
Kung Sverrir lát sjálv forsvara sin sak i tal och skrift redan under sin regenttid. I
den lysande polemiska skriften Ett tal mot biskoparna fran slutet av 1190-talet
rittfirdigas kungens position. Skriften avvisar bannlysningen mot kung Sverrir som
orðttfárdig och verkningslös. Ett bann som lysts över en saklés man anses vara ogiltigt
och istállet falla tillbaka pá dem som lyst det. Vidare sigs det att kungen har
överhöghet över kyrkan ístállet för tvártom och slutligen avvisas med hjálp av
teologiska resonemang alla kyrkans krav som Sverrir inte vill uppfylla (Holtsmark,
1931).
Sverrir ombesörjde áven tillkomsten av en officiell biografi, Sverris saga, vats
första del han sjálv hade uppsikt över. tillkomsten av (Holm-Olsen, 1953).' Ingen
nordisk kung före Sverrir hade tyckt det var nöðvöndigt att, efter kontinental förebild,
legitimera sitt maktinnehav i skrift pá det söttet (Koht, 1952, 64). Sverris saga ör ett
slags syntes mellan den norröna kungasagan och den kontinentala furstebiografin och
ger ett unikt portrátt av ett medeltida harskarliv, som méjliggér en analys av den
ideologi som hans maktansprák legitimeras genom. Medan Erik Gunnes (1971)
noggrant har undersökt vilken kungaideologi som Eft tal mot biskoparna ger uttryck
för, har inte nágon liknande utförlig studie av Sverris saga foretagits.? Aven om
Sverris saga ör en partsinlaga, som lyfter fram Sverrir í förmánligt ljus, ár det frága om
en berittande text och inte en propagandapamflett som Ett tal mot biskoparna.
Ideologin ár mer dold i sagan, som till sin genre ár deskriptiv, och máste dárför aktivt
sökas i dialoger, tal och drömmar, sávál som í beskrivningen av kungen och hans
handlande. Drömmarna ör av sárskild betydelse for att förstá sagans kungaideologi
men dessa lámnar jag át Lars Lönnroth, som behandlar dem i sitt konferensbidrag.
Syftet med detta ‘paper’ ár att ge en inblick i vilken kungaideologi som Sverris saga
ger uttryck for i fórhállande till medeltida kristen lára.

!
Sverris saga finns idag bevarad i fyra medeltida handskrifter. Jag har brukat Gustav
Indrebgs diplomatariska utgáva (1920) av AM 327 4°, som av filologer generelit sett anses
vara den mest tillförlitliga handskriften.
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Ármann (1997), Bagge (1996), Gurevich (1992), Loescher (1984), Lénnroth (2005)

och Oming (2004) har behandlat ámnet, men inte med sagans kungaideologi som fokus i sina

frágestillningar.
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Det finns tvá olika kungaideologier som Sverris saga kan tinkas spegla, en
traditionellt norrön och en kristet fárgað frán kontinenten. I den traditionella norröna
var en god kung detsamma som en framgángstik kung. Det tycks ha varit framgángen
som legitimerade rátten till tronen (Bagge, 1991). Nár kungamakten började
institutionaliseras under 1100-talet förándrades kraven som stálldes pá kungen, I och
med den nordiska integrationen med det kristna Europa blev en religiðs legitimitet för
maktutövningen nödvandig. Rex iustus-ideologin gjorde sitt intág pá norrönt omráde.
Den byggde pá den kyrkliga uppfattningen att bade regnum och sacerdotium har
uppráttats pá jorden för att förverkliga Guds vilja. Regnums huvuduppgift ár att stá
som garant för pax (harmoni och fred) et justitia (röttvisa och underkastelse för Guds
vilja) (Hellström, 1982). Dárför máste statens överhuvud, kungen, besitta bestömda
etisk-religiðsa egenskaper för att vara en legitim hárskare.
Sverre Bagge (1996) menar att Sverris saga, till skillnad fran Hákonar saga
Hákonarsonar, domineras av traðitioneli norrön kungaideologi med fá spár av akta rex
fustus-tinkande. Han hávdar att till och med Heimskringla inneháller mer referenser
till rex iustus-ideologin án vad Sverris saga gör (Bagge, 1991, 66, 132; 1996, 81-82),

fastin Heimskringla líka lite som Sverris saga behandlar civilt styre. Bagge har inte
fátt sth oemotsagd. Lars Lönnroth (1998, 143—146) har vackt frágan om skillnaderna
som Bagge finner beror pá skillnader í idéer kring kungadömet eller om skillnaderna
beror pá faktiska olikheter i kungarnas respektive liv och ocksá pá skilda beráttarideal.
Lönnroth (1998, 146) har, med utgángspunkt fran sin kunskap om kungasagan som
litterár genre, invant mot att Bagge betraktar uttrycken för rex íustus-tinkande i
Sverris saga som blott pliktskyldiga eftergifter till den kristna kungaideologin. Claus
Krag (2005, 66) ger Lönnroth rátt i att det ár de krigiska förhállanden som Sverrir
verkar under, snarare ön ideologin, som skiljer sig át jámfört med kung Hákons
regentskap (1217-1263). Krag pekar frámst pá den tydliga ideologiska diskrepansen
mellan den hdgstimda kungaideologin han menar att sagan práglas av och den
gerillaverksamhet som birkebeinarna tvingas ágna sig át.
Ráttsgrunderna för Sverrirs tronansprák
1 Sverris saga framkommer det, direkt eller indirekt, flera grunder till att Sverrir ör en
ráttmátig kung. Ármann Jakobsson (1997, 269) har i sin bok om norrön kungaideologi,
Í leit að konungi, utkristalliserat fyra olika argument för Sverrirs legitimitet som kung:
Han ár för det första kungason. För det andra ár han vald av Gud som stödjer honom í
varje prövning, uppenbarar sig för honom i drömmar, bistár honom med vader och
vind, och ger till slut seger. För det tredje máste han utstá stora prövningar för att bli
kung. För det fjárde ár han den mest passande kungen, klok, stark och ráttfördig.
Vilken av grundema ár den viktigaste? PA den punkten ráder det delade
meningar. Enligt exempelvis Aron J. Gurevich (1992, 84-85), Geoffrey Malcolm
Gathome-Hardy (1956, 212-213, 267) och Halvdan Koht (1952, 14, 17) ár det frámst
att Gud har valt ut Sverrir till kung som legitimerar hans tronansprák. Sverre Bagge
(1996, 59, 87) har dáremot, som redan nömnts, i sin tongivande forskning menat att
sagan legitimerar Sverrir med att han ár kungason och genom hans framgángar pá
slagfáltet. Den religiðsa legitimiteten ser Bagge (1996) som underordnad och sorn en
kompletterande legitimering av Sverrirs kungarátt.
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Att Sverrir ár kungason och darmed kan göra ansprák pA tronen ör ett
Aterkommande inslag i sagan." Vid nögra tillfallen framförs hans kungliga blod som
den primöra ráttsgrunden till hans tronansprák.“ Det ságs bland annat att ‘han fick
kampa sig till sitt farsarv’ (kap. 18) och att det inte fanns 'nágon i Norge som var
nármare ön han till att bára kunganamn för Gud och minniskor pá den tiden’ (kap.
133). Bagge har sáledes rátt i att arvsrátten till kungariket vid ett flertal tillföllen
framförs som grund för tronanspráket. Frágan ár emellertid om arvsrátten i sig ár en
tillröcklig grund for att legitimera ett 6vertagande av tronen för Sverrir.
Det verkar som att sá inte ör fallet, Nar Eiríkr, som pástár sig vara bror till
Sverrir, vill bevisa sitt fáderne med járnbörd, klargör Sverrir för Eiríkr att det inte kan
bli frága om att fá dela kungamakten med honom, áven om Eirikr ocksá skulle vara
son till kung Sigurðr. Sverrir anser sig námligen ha fátt utstá alltför mycken livsfara
och hárda prövningar för att avst fran nágot av det han vunnit (kap. 59). Arvsrátten ár
hár alltsá inte tillröcklig för att kunna kráva rátt till tronen.
Kan det istállet vara de prövningar som Sverrir framgángsrikt har fátt genomgá
innan han blivit kung som legitimerar hans makt? Sverrir förlitar sig hela tiden pá
Gud, som alltid avgör utgángen i de strider han utk&mpar till hans fordel.° Eftersom
Sverrir stindigt segrar star Gud, vilket sagan framháller, pá Sverrirs sida och kan inte
dá framgángen i sig dármed vara ett bevis för att kungen ár röttmötig? Bagge (1996,
81) lutar sig mot en sádan tolkning men menar samtidigt att sagan fokuserar pá Sverrir
som person och inte lyfter fram nágon allmán kungaideologi kring kungadömet av
Guds nade. Jag har svart att acceptera den tolkningen. Fokuseringen pá att Gud har
valt ut Sverrir till kung av Norge och hela tiden star vid hans sida máste vil om nágot
uppfattas som en ideologiskt fárgad framstöllning? Lat oss nu titta pá hur Sverrir sjálv,
i de tal som sagan áterger, berittigar sitt tronansprák och tolkar sitt gudomliga stöð.
Sverrir hávdar att det inte finns nágot som Gud avskyr sá mycket som högmod.
Till sitt stöð brukar han beráttelserna í Gamla Testamentet. Dessa skildringar om
Israels kungar och krig var, fár vi inte glömma, en realitet för medeltidens mánniskor
som kopplades till samtida politiska hándelser. Sverrir jámför historierna om hégmod i
Bibeln med det högmod han menar Erlingr jarl gjorde sig skyldig till nar han gav sig
sjálv jarlnamn och understod sig att ge sin son Magnús kunganamn, utan att han var
kungason, i strid med ‘S:t Óláfrs lag’, Sverrir pAminner vidare bland annat om att Gud
avvisade kung Saul pá grund av hégmod till förmán för kung David. Detta hégmod,
denna uppstudsighet mot Gud, har enligt Sverrir fátt págá ‘fram tills Gud sánde en
liten och obetydlig man fran utskiren för att stövja dem i deras évermod’ (kap. 99).*
Den mannen ságer sig Sverrir vara.
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Se till exempel kap. 4, kap. 11, kap. 18, kap. 60, kap. 112, kap. 133, kap. 176.

5

Se kap. 7, kap. 14-16, kap. 18, kap. 21, kap. 32-33, kap. 35, kap. 47, kap. 49, kap. 51-

Oversitiningama frán norrönt mál till svenska Hr genomgáende mina egna. Norröna namn
akrivs i de svenska översúttningarna och i den 18pande texten í nominativform och med stillögg i genitiv.
‘
Se till exempel kap. 11, kap. 18, kap, 133.
52, kap. 94, kap. 99, kap. 138. Gud eller hans barmhörtighet Sberopas bland annat í kap. 11,

kap. 52, kap. 59, kap. 80, kap. 96-97.

6
Sverrir tycks ha lagt mer skuld pá Erlingr jarl án pá kung Magnús: det var Erlingr jarl
som gjört sin son till kung (se till exempel kap. 99).
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Parallellema mellan kung Sverrir och den bibliske kung David ár mánga i
sagan, som genomsyras av ett David- och Goliatmönster (Gathorne-Hardy, 1956, 99,
125). Kung Saul, liksom kung Magnús, var smorda av Gud. Anda avvisade Gud kung
Saul fran tronen. En annan likhet mellan Bibelns Saul och kung Magnús ör att báda
kungarna anses regera mot Guds vilja. I Bibeln blir David Guds redskap för att störta
Saul — Sverrir iklár sig rolien som Guds redskap för att störta Magnús.
Denna framstállning kan — och bör — sáttas in i ett större ideologiskt och
historiegrafiskt perspektiv. Genom att jamféra kung Magnús och Erlingr jarl med de
stora syndarna í Gamla Testamentet blir Sverrirs krig mot dem en del av kampen
mellan ont och gott i enlighet med det augustiniska varldsschemat. Gud har gett
Sverrir, en enkel pröst fran Fárðarna, en roll i historien om mönsklighetens fralsning.
En frálsningshistorisk historiesyn, inspirerad av det dualistiska augustiniska
varldsschemat, práglade den medeltida historieskrivningen, dár historien förstás som
kampen för mönniskans frálsning frán skapelsen till domedagen (Smalley, 1984, 28).
Sverrir försöker följaktligen, enligt sagan, inta en roll i denna frilsningshistorik och
dárigenom framstálla sitt regentskap som legitimt.
I en studie av norröna dédsforestillningar har Arnved Nedkvitne (2004, 128)
uppmarksammat att Sverris saga avslutas med en, för samtiden tydlig, bekraftelse pá
att Sverrir efter sin did mottogs av Gud och följaktligen regerat í enlighet med Guds
viljá. Nar kung Sverrir ligger infor sitt yttersta fár vi veta att han ber (kap. 181):
*LAt mitt ansikte vara bart — lát bade mina vánner och ovönner fá se det.
Och se om de kan se nágot mörke pa mitt lik efter bannet de har lyst över
mig och förbannat mig med. DA kan jag inte dölja det om jag inte har haft
en báttre sak an de har sagt’.
Nar kungens lik sedan inspekteras kunde, enligt sagan, alla nárvarande vitma ‘som en
man att de aldrig tyckte sig ha sett en fagrare lekamen av en déd man án hans’ (kap.
181). Betydelsen av detta far inte underskattas. Likets vackra anlete ár ett otvetydigt
bevis för att Gud har tagit emot Sverrirs jal (Nedkvitne, 2004, 128-129), Det i sin tur
bevisar att Sverrir handlat ráttfárdigt, och att följaktligen de som lyst bannet över
honom handlade emot Gud, precis som det hávdas i bade sagan och Ett tal mot
biskoparna. Genom

denna berittelse, som í realiteten skildrar Sverrirs himmelsförd,

later sagan Sverrir triumfera i döden över sina motstándare. Lösaren fas att förstá att
Sverrir handlat riktigt och í enlighet med Guds vilja nár han i strid med tronföljdslagen
störtade den av kyrkan smorde kungen frán Norges tron.
Sverris saga ör, som Krag (2005, 70) papekat, valdigt mán om att hela tiden
visa att Sverrir inte lider av ‘ondartad áregirighet" eller mala ambitio, som kyrkan
betecknade tillstindet. Orsaken ár naturligtvis att Sverrir bygger sin legitimitet pá att
han störtar en högmodig regent fran tronen med Guds mandat. DA far han ju inte sjálv
lida av högmod (superbia), den varsta av dödssynderna. Tvártom máste Sverrir
gestaltas som ödmjuk. Sagan framstiller Sverrirs maktövertagande nármast som en
ödmjuk uppoffring frán hans sida, Till en början vill han inte bli kung trots det
gudomliga kallet och först under dödshot accepterar Sverrir att axla kungarollen (kap.
11). Sagan ger till exempel sken av att Sverrir ett slag hellre vill ge sig av pá
pilgrimsfárd till Jerusalem án verkligen försöka göra ansprák pá den norska tronen
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(kap. 9). Overhuvudtaget kommer Sverrirs édmjukhet till uttryck vid ett antal till fallen
i Sverris saga’ och tydligast nar han avbdjer att bli kung för birkebeinarna (kap. 8):
“Jag ar inte lámpad till att regera — en man som vuxit upp i ett utskör langt
borta fran andra lander. Jag har vidare inte traffat mánga andra man innan
jag kom till detta land nyligen. Án mindre kan jag leda en armé eller styra
ett land. Jag duger inte till négot, okind som jag ár för alla."
Sverrir pástás inta denna ddmjuka position, som kan te sig timligen paradoxal med
tanke pá hans i sagan redan tillkinnagivna profetiska drömmar. I dessa har han
nömligen utsetts av Gud till kung av Norge och arvtagare till nationalhelgonet kung S:t
Óláfr (+ 1030) (kap. 2, kap. 5) och han har dessutom sjálv sagt att ‘det var föga
manligt om han inte utráttade mer én en bondson ifall han var kungason’ {kap. 4).
Uppenbart anses det viktigt att framstölla Sverrir som édmjuk inför tanken att bli kung
4ven mot denna bakgrund. Ett annat exempel pá kung Sverrirs ödmjukhet och
resonlighet ár hans acceptans att dela riket med kung Magnús. Kung Magnús visar sig
daremot inte vara resonabel och kröver hela Norge som sitt rike,
oresonlighet som
kanske kan anses legitimera Sverrir i kampen mot honor (kap. 60).* Ett undantag frán
Sverrirs ödmjukhet áterfinns i sagans första kapitel, dár hans aggressivitet som barn
istatlet lyfts fram. Aggressiviteten kan emellertið förstás som ett tecken pá att den unge
Sverrir ager de nödvöndiga kvalifikationerna for att bli krigare At Gud. Dessutom blir
Sverrir ödmjukare allteftersom han vaxer med sin uppgift.
Om min tolkning ár riktig att Sverrir frámst fár sin legitimitet genom att vara
Guds tjánare, varför lagger dá sagan en sá stor vikt vid att han ar kungason? Enligt min
mening ör den mest sannolika anledningen till det att det ár nédvandigt för Sverrir, for
att kunna sátta in sitt maktövertagande i den frilsningshistoriska ramen, att sjálv
framhálla att han ár kungason. Eftersom lag och sedvana kráver att en kung ár
kungason och det ár högmad att stálla sig över lagen, máste Sverrir, om han inte skall
göra sig skyldig till det brott han beskyller Erlingr jarl och kung Magnús för, betona att
han ár kungason. Det skulle inte gá att övertygande hövda att Gud utsett en man till
kung, som inte var kungason, nör den lag som S:t Óláfr instiftat sögs föreskriva att
endast en kungason far bli kung. Arvsritten blir pá detta sött en förutsáttning för att
Sverrir skall kunna utge sig för att vara utsánd pá ett legitimt uppdrag av Gud.
Konflikten med kyrkan

Enligt den romersk-katolska kyrkans lára var den kristna kyrkan, som utgátt frán
Kristus genom apostlarnas mission, överordnad kungadömena, som forst blivit kristna
genom kyrkans mission. Det berittigade att Guds jordiska staliféretridare, pAven, var
domare över varldsliga furstar. Sverrir förkastade láran om kyrklig överhöghet över
kungen. Det ár dock inte samma sak som att Sverrir inte kunde bruka rex iustusideologin för egen del i en rojalistisk tappning.
I Ett tal mot biskoparna framförs stindpunkten att kungen ár överordnad kyrkan
eftersom han ur dess beskyddare. Kungen, som kyrkans beskyddare, skall ytterst
ansvara för att forverkliga Guds vilja pá jorden (Holtsmark, 1931). Det innebar att
áven den kung, som förkastar pávekyrkans krav pá kyrklig överhöghet, kan göra

?

Se till exempel kap. 8, kap. 11, kap. 60.

Det bör observeras att ven kung Magnús framstills som ödmjuk sátillvida att han inte
heller uppges ha strivat efter kungariket (kap, 89).
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ansprak pá att vara en rex iustus av Guds nade. Söledes kan Sverrir ocksá sátta sitt
handlande i ett frálsningshistoriskt perspektiv, dar han anser sig utsedd av Gud för att
friilsa Norge utan att behöva pávekyrkan som förmedlare mellan sig sjálv och Gud:
Lát oss se hur Sverris saga stiller sig till spérsmAlet om förhállandet mellan
kungen och kyrkan. I sagan, precis som i Ett tal mot biskoparna, framkommer det att
Sverrir vill begránsa kyrkans verksamhetssfár. Kyrkans mán skall endast fá befatta sig

med andliga göromál och inte ge sig in pá varldsliga omraden (kap. 117). Pávekyrkans
representanter, som inte vill underkasta sig kunglig överhögbet och som gör ansprák
pá mer án andliga ting, beskylls för att vara ‘bedragare’ med ‘syfte att berika sig’ (kap.
122), En god Klerk tycks, i Sverris saga, vara en till kungamakten lojal pröst (kap.
123). Sagan visar inte minst att Sverrir ser sig som den norska kyrkans överhuvud
(kap. 126).

En av de tydliga stridsfrágorna mellan kungen och kyrkan, som framkommer i
Sverris saga, ör kungens krav pá jurisdiktion över kyrkans min (kap. 117, kap. 121,
kap. 123). 1 Ezt tal mot biskoparna framkommer det likasá att Sverrir vill fá döma
Klerker (Bagge, 1987, 143-146; Gunnes, 1971, 149-229; Holtsmark, 1931). Likasá
kráver Sverrir i sagan att árkebiskopen skall följa landslagen (kap. 121) och anser sig
ha rátt att döma kyrkans mán efter den (kap. 117).
Detta var en direkt krigsförklaring mot kyrkans krav pá autonomi. Den
gregorianska reformrörelsen hade som kárna í sitt kyrkopolitiska program kravet pá
libertas ecclesiae (*kyrkans frihet'). Allt lekmannainflytande avvisades och en egen
juðiciell ordning för kyrkan och dess mán (privilegium fori) föresprákades. Som ett
patryckningsmedel stipulerades att alla övergrepp mot kyrkans min skulle resultera i
bannlysning (privilegium canonis) (Hellstrom, 1982, 26-29). Nar Sverrir bryter mot
prasteras privilegium fori gör han det, enligt sagan, i rollen som en strikt försvarare
av ‘S:t Óláfrs lag’ (kap. 112, kap. 117). Det framstölls faktiskt som att Sverrir hamnar i
konflikt med kyrkan eftersom han kráver att den norska lagen skall följas. Kyrkans
min portrátteras som lagbrytare och privilegium fori som lagvidrigt. Sverrir framstalls
som lagens försvarare i kampen mot kyrkan och vi far da inte glömma att strikt
upprátthálla lag och rátt í sitt rike ár den frámsta uppgiften för en rex iustus.
Sverris saga visar við flera tillfillen att Sverrir har rátt i det han gör och
kyrkans min fel. Aven bannet de lyst över Sverrir ar utfárdat með orátt, precis som Ett
tal mot biskoparna argumenterar for. Att Sverrir har rátt í sin konflikt med árkebiskop
Eiríkr anses bevisat i sagan genom att örkebiskopen mister sin syn nár han trotsat
kungen (kap. 117). Gud har straffat honom för hans olydnad mot sin varldslige herre.
Bannet, ságer Sverrir i ett tal i sagan, som árkebiskopen lyst över honom har ‘drivits i
ögonen pá honom sjálv och han ár darfor blind’ (kap. 121). Att Sverrir har rat och
kyrkans mán fel, som jag argumenterat för ovan, bevisas ocksa inte minst av att Sverrir
mottas av Gud efter sin did (kap. 180-181).
Det tycks anda finnas ett intresse i sagan av att tona ned konflikten med kyrkan.
Pávens interdikt fran 1198 námns inte med ett enda ord. Sagaskrivaren vill fértiga att
Sverrir dog exkommunicerad i ett land som lagts under pavens interdikt och med alla
biskopar i exil (Bagge,

1996, 74; Brekke, 1958, 59-61, 112-113). Bagge (1996, 77)

papekar att arkebiskop Eiríkr i sitt klagobrev till paven 1190 mest uppeháller sig vid
andra saker án dem som Sverris saga tar upp som stridsfragor. Brevet indikerar att
stridsfrágorna ár mánga fler och mer allmanna ön sagan vill ge sken av (Bagge, 1996,
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77). Kyrkostriden avslutas í Sverris saga egentligen med att sagan ger sken av att ett
falskt pávebrev, som Sverrir laser upp, befriar honom frin bannet frán 1194 och
erkánner att Sverrir har rátt í sin sak (kap. 128).
Kungens dygder, religiositet och civila ámbetsutövning
En rex íustus skall besitta specifika etisk-religiðsa egenskaper. Han skall först och
frámst kánnetecknas av justitia (rittvisa), humilitas (ödmjukhet) och obedientia
(lydnad mot Gud). De traditionella norröna manlighetsidealen med sjálvhávdelse och
krigiskhet hör inte hemma hos en rex iustus. Kungens fokus skall istallet ligga pá livet
efter detta och inte pá det som levs hár och nu. Lát oss se hur Sverrir, tespektive
rivalen kung Magnús, fórháller sig till kungaidealen i sagans framstöllning.
Sverre Bagge (1996) menar att kung Magnús pá manga sátt nörmare följer
idealen för en rex iustus án kung Sverrir. Gathorne-Hardy (1956, 174) har ístöllet
snarare betonat motsatsen; Magnús framstölls som en representant för de gamla
krigarkungsidealen. Visserligen sigs det i sagan att Magnús betonar att han har svurit
pa att 'upprátthölla landets lag och med svördet vörja det’ (kap. 60). Inför Gud kan han
inte bryta dessa eder (kap. 89) och han dör hellre an bryter mot dem och JAter sitt liv
vila i Guds hinder (kap. 60). Men samtidigt framstölls kung Magnús som ‘en stor
dryckesman’ och ‘en kvinnokarl’ och, i likhet med kungarna i Heimskringla, som
‘glad och munter", ‘givmild, myndig och váltalig", ‘ovanligt vapendjarv’ och ‘frtjust i
praktfulla kldder’ (kap. 98). Det ar karaktarsdrag som hör en traditionell norrön kung
till som överváger i beskrivningen av kung Magnús. Sagan vill inte, utom nár han sjalv
fár ordet och framlágger sin sak, framstilla honom som en rex iustus.
Kung Sverrir ges daremot till stor del andra karaktirsdrag som nöra följer rex
lustus-mönstret. Som jag har argumenterat för ovan framstalls kung Sverrir först och
frámst som ödmjuk. Visserligen ar aven han djárv, modig och valtalig men sagan
framháller ocksá att han alltid höll sig nykter och át med mycket stor mátta (kap. 176).
Sverrir undanhöll sig fran dryckesutsvavningar till skillnad fran kung Magnús och
predikade tvartom kraftigt mot bruket av rusdrycker (kap. 104). Vi hör heller aldrig att
han skulle ha hállit sig med frillor. Sverrir ságs bade försvara landet utan fruktan och
behárska ‘val att styra landet" i fred som en riittmátig och ráttfárdig fredlig kung (kap.
96). PA Sverrirs gravinskription, meddelar Sverris saga, beskrivs Sverrir bland annat
som ett föredöme för den kristna tron, som manlig och Hrofull försvarare av Norge och
som ráttens och lagens beskyddare (kap. 182). Detta blir ánnu tydligare nár en
anhángare till kung Sverrir i sagan fár förklara varför man skall följa honom:
“Ta nu emot kung Sverrir som Gud har sönt er; dá fár ni en hövding. Han
ar rittmatig, klok, givmild, viltalig, ráttfardig, fredlig, aktad och utan
fruktan nár det gáller att försvara landet och behörskar val att styra landet.
‘Nu ár den Sverrir borta som hirjade minga köpstider. Borta ár nu ocksd
de birkebeinar som har svármat omkring i staden och grivt med orena
hander i bönders kistor. Nu skall det vara goda och mjuka hirdman i
kungens följe; de skall vara lás och nyckel för fred och frid í denna och
andra képstider’ (kap. 96).
Talet tecknar ett nástan perfekt portrátt över de sekulára, civila átagandena för en sann
rex iustus nár krigets fasor ár över. I krig skall kungen tappert försvara sitt land och
nar det ráder fred skall han varna freden och upprötthálla lag, ordning och ráttvisa.
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Kungen och hans min skall skydda undersátarna, sörskilt de svaga, mot olika former
av övergrepp. Att vara ‘las och nyckel för fred och frid’, som sagan uttrycker det, ár
uppeiften för en rex iustus.
Motsatsförhállandet mellan beteendet í krig och fred i rex iustus-ideologin tycks
bade Sverrir sjálv och sagan om honom ha tillögnat sig. Enligt Sverris saga höll
kungen ett tal 1186 dár han sade att harfolk skulle vara milda som lamm i fredstid men
djarva som lejon í krig. Sverrirs sigill markerade ocks den hállningen och löd *Sverus
rex Magnus, ferus ut leo, mitis ut agnus’ (‘Kung Sverrir Magnus, vild som lejonet,
mild som lammet') (Koht, 1952, 75).
Sverre Bagge (1996, 69) har fokuserat pá att Sverrir aldrig lovar sina undersátar
att regera som en ráttvis monark. Det ár riktigt att det löftet inte ges av Sverrir. Inte
heller far vi sörskilt ofta ta del av den civila ámbetsutövning, frimst den som rittvis
domare, som hör en rex íustus till. Fred ar emeflertið ett sállsynt tillstánd medan
Sverrir regerar Norge. Den civila Ambetsutévningen kan darfér bara utðvas
undantagsvis. Í en av de fá beskrivningarna i Sverris saga av kung Sverrirs civila
regentskap beráttas det emellertid om ett ting han dömde pá: ‘Det var manga saker
som togs upp pá det tinget, och i alla blev det en rimlig förlikning' (kap. 138). Í sin
konflikt med kyrkan, som jag behandlat ovan, framstölls ocksá Sverrir som en lagens
företrdare i sín kamp mot de kyrkans min, som av sagan skildras som lagbrytare.
Förutom att stráva efter pax et justitia skall en rex iustus ha som sitt ‘politiska
program’ att leda sina undersátar mot det överordnade málet: regnum Dei. Bagge
(1996, 81) anser att Sverrir söllan uttrycker nögra sádana generella principer för
kungens makt och ansvar för folket. Att detta inte kommer klart till uttryck i sagan ár
riktigt, men jag vill invinda mot att sádana principer inte skulle finnas. Som en
kristendomens vapendragare varnar Sverrir om sina mans salighet och han framstiills,
trots den bittra konflikten med kyrkan, genomgáende som en mycket from man,
Eftersom han sillan far möjlighet att verka civilt i fredstid skildras han istallet som
sjálasörjare för sina min i falt.
Sverrirs fromhet manifesteras flera ginger i sagan i form av religiðst fárgade
tal, som inte ar annat an rena predikningar. Han förláter sina fiender (kap. 125, kap.
179) och ber för att hans man skall göra detsamma (kap. 13, kap. 56). De har,
páminner han, sína sjálar att tinka pá. Sverrir tinker áven pá sina fienders sjálar och
deras frálsning (kap. 38) och han förláter ocksá kung Magnús (kap. 97), samt predikar
mot fylleriets faror (kap. 104). Sverrirs roll som sjálasörjare för sina mán kommer
kanske allra bist till uttryck under en retrátt över fjállen i full snöstorm. Enligt sagan
börjar en del av hans man tala om att hellre ta sitt liv un att ‘tala sádana stora kval'. Da
tar Sverrir till orða och páminner dem om att den ‘som tar livet av sig sjálv inte har
nAgot hopp om att komma till Gud’. Det ár Djávulen som lockar hans ansatta mán till
sig genom att försöka fá dem att ta sitt liv. Istillet, predikar Sverrir, ár mönnens
umbiranden ett förtjánt straff fran Gud för deras synders skull, Lindring kan endast fas
genom att böja sig för Gud ‘i ödmjukhet och fromhet’ (kap. 19-20).
Vad ár dá tradittonellt?
Om nu sá mycket av legitimeringen av kungen í Sverris saga kan förstás inom ramen
fór rex iustus-ideologin, vad i sagan ger dá uttryck för traditionella, norröna
varderingar? Att besvara den frágan till fullo ör inte möjligt hár men jag vill peka pa
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nágra punkter. Först och frámst höll sig Sverrir till gammal norrön tradition att oökta
födsel inte var nágot hinder för att kröva rött till kungakronan. Genomgaende framförs
‘gammal landslag som legitimitetsskapande, medan den kanoniska ritten avvisas
(kap. 16). Sverrir framstaller sig egentligen aldrig som en missionar för nágot nytt.
Ístallet skall han áterskapa det Norge som S:t Óláfr försökte upprátta. Ett traditionellt
krigarideal lyser ocksá igenom hár och var (eg. kap. 47). Sverrir ár inte frimmande för
att dra í víking och ‘harja í Irland eller i de andra landerna i vister’ (kap. 27).
Vidare framháller sagan att man bör följa Sverrir eftersom det kan ge stor heder
och inneböra beskydd (kap. 99). AlltsA Ar det inte bara för sin sjáls skull man skall
följa Sverrir. Det kan ocksA observeras att kungens retoriska förmAga framstálls som
ett av hans signum pá klassiskt sagavis (se sarskilt kap. 89). Nu ár knappast god
retorisk förmága nágot som strider mot ett rex iustus-ideal, men betoningen pá den
tetoriska förmágan tyder samtidigt pá en kontinuitet frán áldre norrön tradition
betráffande vad kungen skall besitta för egenskaper.
Bannets betydelse för legitimeringen
Férandrar bannlysningen av Sverrir 1194 hur Sverris saga legitimerar kungen? Innan
vi försöker besvara den frágan ar det viktigt att ha klart för oss att endast en mindre del
av sagan behandlar tiden efter bannet och att den delen, liksom tidigare delar av sagan,
ár helt dominerad av militára skildringar. En genomlásning av den del av sagan som
skildrar tiden efter bannlysningen visar samma argument till förmán för Sverrirs
legitimitet som fore bannlysningen. Det understryks att han ár kungason (kap. 133), att
han har fátt kömpa sig till sitt kungadöme (kap. 121), samt att Gud fortfarande star vid
Sverrirs sida (kap. 138). Vidare fortsátter Sverrir att kriva trohet av kyrkans mán (kap.
123, kap. 126) och söger sig hellre vilja följa ‘S:t Óláfrs lag’ an ratta sig efter
örkebiskopens krav (kap. 121). Sverrirs fromhet kommer ocksá fortsatt í dagen (se till
exempel kap. 134) och kungen framstölls ocksá som förlátande och som en sjálasörjare
för sina mán (kap. 179), samt som en ráttvis domare (kap. 138).
Karaktársdrag som ár utmiarkande för en rex iustus ár sálunda dominerande
aveni slutet av sagan, den del som skildrar den i verkligheten bannlysta kungens sista
levnadsár. Inga ideologiska eftergifter görs i sagan pá grund av kyrkokonflikten, som
istallet nedtonas, Betydelsen av ett rex iustus-ideal i portrötteringen av kung Sverrir
blir extra tydligt dá sagan avslutas med en karakteristik av kungen och hans vary som
ár tydligt fargad av just rex iustus-ideologin.
Summering

Jag tycker mig ha kunnat visa att ett rex iustus-tönkande i betydande utstráckning
anvints som en legitimerande faktor i Sverris saga. Anledningen till att Sverre Bagge
(1996), i sin pá mánga siitt mycket förtjánstfulla studie av kungaideologin i sagan, har
kommit till.en annan slutsats torde vara att han renodlar det traditionellt norröna i
Sverris saga, fastin sagan ör börare av bade den norröna och den kristet firgade
traditionen om en god kung. Med en försiktig tolkning ar kungaideologin i sagan en
del av en norrén tradition som ges en utpraglat kristen legitimitet genom att anspela pá
ett rex iustus-tankande. Den kristna ideologin ar tydlig: kungen har hela tiden Guds
stöd.
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regim som genom hégmod vant sig mot Gud. Sverrir framstiller sig i sagan dárigenom
som en aktiv aktör i historien om mánsklighetens vag till frálsning.
Orsaken till betoningen i sagan pá att Sverrir ár kungason torde vara att legitim
arvsritt till tronen enligt gammal norsk lag och sedvana ár fórutsáttningen för att han
skall kunna utge sig for att göra ansprak pá att vara kung av Guds nade. Sverrir menar
sig ansvara för folket inför Gud och ser sig darfér som överhuvud för den norska
kyrkan. Med en starkt rojalistiskt firgad kungaideologi kráver han att kyrkan skall
följa sekulár lag och lyda under kunglig jurisdiktion. Sverrir framstölls som en strikt
upprátthállare av lagen i sin konflikt med kyrkan medan árkebiskopen utmálas som
lagbrytare. Dá Sverrirs rike sállan befinner sig i fred kan Sverrir inte ge manga
exempel pá att regera som en sann rex íustus. Istillet fár sagan kompensera detta med
att lata skildra Sverrir som en barmhártig sjálasörjare i fult nar det gar.
Jag vill har inte pástá att Sverrir framstills som nögon idealtypisk rex iustus.
Utan tvekan vore ett sidant pástáende att gá för lángt. Det som jag dáremot tycker mig
ha pavisat, ár att rex iustus-ideologin i en rojalistisk tappning, brukas i betydande
utstrickning i Sverris saga för att legitimera kung Sverrir vid de tillfiillen dá sagan vill
réttfirdiga hans regentskap. I vilken utstrickning detta ár banbrytande pá nordiskt
omráde ár en frága för en utförligare framtida studie.
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