© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

Om Magnus Eriksson och det hereronormativa regentskapet

Henric 'Bagevius 8 Christine Ekholsr

Få

-

om ens natgon - har blivit mer smutskastade än Magnus Erihson

(1314-1374). Samtida k d o r anklagar honom för 15ttsinne9va31ustoch högmod.

De vet också att berärta om liderlighet,sodomitiska handlirngax och karleken
till en riddare - en tillgivenhet som gränsade tihl besatthet.Till hans skarpaste
kritiker hörde Birgitta Birgersdotter som efter sin död helgonförMarades. Det
ar i hennes gudomliga uppenbarelser som eftervarldens nedsvärtade bild av
kungen har sin upprinnelse;omkring ett femtiotal av dem rör Magnus Eriksson och hans dronning, Blanche av Namuir. Birgittas relation till kungaparet
var till en början god. En tid v x hon homästainna hos drottningen, och
hennes planer på en ny Idosterorden stöddes av Magnus och Blanka. Men
efter ett misslyckat korståg mot Novgorod vändes Birgttas f~rhoppningw
på kungens regentskap i bitter besvikelse. Tonen blir hård och oförsonhg i
hennes uppeaa&xelserom kungvaret, och i Aera av dem för hon en hatsk
propaganda mot Magnus och hans familj. Hon k d a r honom "olydnadens
son9och menar att han ar styrd a v " d j ä d s h rai8.l
I en skift som bör ha takommit hösten 1360 eller vatren 1361 formderar
Birgitta tanken att tiden ar kommen f ~ ett
r tronskfte.' Hennes upprorsmanifest uppmanar %yra man i det svenska riket att i hemlighet uppsöka
Magnus Eriksson och med skarpa förebrat honom for hans olydnad, vantro
och Grraderi. Men d r a Borst s h de konfrontera honom med vissa uppgifter
om hans könsliv. Han har narnli-n det &iiliaste ryktet - bade i och utanf6r
riket - som en histen manniska kan ha; det ryktas att han har haft samlag
med min (natum bland mz mannum). Och det ar sannolik att det fGrha44er
sig så, skriver Birgitta, f6r Magnus älskar man mer an han älskar sin gead, sira
hustru och sin egen
Hennes tankar om att kungen ägnade sig att samkönat umgänge utvec8afades i en nidskift utarbetad efter hans a v ~ i i t t n i nErfattaren
~.~
till Libelluj de
Magno E~icirege 5 okänd men % o sha tiHhört hetsen kring Birgitta och vill
med sin pamflett raefirdiga detroniseri~ngen.~
Skiften berattar att Magnus
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av motvidja undvek sexuellt umgänge med sin hustru och utf6rde könsliga
handlingar sorn bröt mot naturen och sehänjan. Därtill %ithan upphöja en
riddare som både kungen och drottningen dskade och överlämnade nästan
hela riket åt honom.6
Att Birgittas Grsök att utmga Magnus Erilcsson som homosemeB hrar
Rickat hans anseende 2 ett obestridlig Paktum, skriver Birger Bergh i sin
biografi över det svenska helgonet. Men därav kan man inte dra slutsatsen att
anklagelsernaar grundlösa,menar han. Om någon s k d e vagat tala ut i f r k a n
sa hade det varitjust Birgittaa7Michael Nordberg är av en annan uppfa~ninig.
Birgitta ansåg nog att hitiken mot kungen var berättigad, menar Nordberg,
men hennes anM-dser mot honom h u inget som helst bevisvärde.De berätAven Hans Fumhagen
tar mer om hennes egna värderisrar och f6rd~mar.~
anser att lite tdar fia. att kung Magnus h d e ett BiomosexueUt forhallande
med sin askade riddare - eller någon annan for den dekn - men, tiKagger
han, Birgittas paståenden går heller inte att motbevi~a.~
Nu är det inte oprobkmatiskt att använda homosemditetsbegreppet i en
medeltida kontext. Som Ruth Mazo Karras poiingterar har varje tid sina
sexuella identiteter, och under medeltiden f ~ r e f d e rdistinktionen mellan
en aktiv och passiv rohl i Mnsadcten ha varit långt viktigare an den mellan
homosemellt och heterosemeUt bega~..lOH u m ~ d amedeltidens manniskor
upplevde sexuditeten som en identitet har livligt diskuterats de senaste decennierna. II en uppm%rlcsammadstbidie från 1980 shiver John BosweB att
gaypeople - definierade som "persons who are conscious of erotic inclanation
toward their own grader as a dis9aplching chuacteristic" - också fanns
på medeltiden.ll F8r honom ar homosemdateten tidajs i den meningen att
samklinat.begär alltid givit en sexuell identitet, omsett om människan kallat
sig homosexuell eller inte. BosweUs bok väckte stark genklang hos många
lasare men mötte ocksi skarp kritik, särskilt från forskare som betraktade
hans f~rhaningssätttill semaliteten som dtf6r es~entia%istiskt.1~
Sexuella
identiteter är sentida konstruktioner, hävdade man och a n h 8 t till Michel
Foucaults $iskussion om sodomitens omvandling t a homosexinek
Sodomin - den gamla civilrattens och den gamla kanoniska rättens sodomi
- var en typ av Grbjuden handling; utövaren av den var bara dess juridiska

subjekt. Den homosexuelle på 1800-talet har blivit en personlighet med ett
fGiButet, en historia och en barndom, en karaktär, en livsform.13

Hd- ar hitiken mot Boswell mildare. S i menar David Hdperin att Foucaults
distinktion mellan sodomi och homosemditet ska f6rstås sorn en diskursiv
analys och inte en sociai4historisk beskr~vning.Den d
lvisa p&ett nytt sätt att
tala om samkönad semalitet. Foueadts syfte var aldrig att adarda laistoriska
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undersökningar av hur sexuella identiteter skapades i f6rmodem tid. l4 Hans
påstående är inte heller giltigt f6r d a medeltida samhaen; ett antd historiska källor visar att män som h d e sex med andra män uppfattades - om inte
av sig själva så åtminstone av andra - som tillhörande en särskild g u p p med
sirskilda begär.ls Men det innebar Inte att dessa min var homosexueh. Vir
tids homosexualitet är av annat slag, påpekar Mark D.Jordan: "The identities
are different, as are the notions about identiq itseK"16
Av det skälet ser vi ingen mening i att försöka faststda huruvida Magnus
Eriksson var homosexuell eller inte. En sådan bestämning h n alchii bli annat an reducerande och anakronistisk Inte heller frggan om han var sodomit
later sig besvaras. Intressantare att studera är den medeltida Konstrzlktionen av
Magnus Erikssons sexualitet. Vi vill diskutera varF6r Birgitta Birgersdotter
sch kretsen kring henne såg det som lämpligt och nödvanc8ig att inbegripa
uppgifter om kungens sexudiv - och då saPsMt hans samlag med män - n&de i sina texter aterskapade Magnus Erikssons h a k t a r och hans regentskap.

Att motivera en avsattning
Låt oss först återvända till Birgittas upprorsmanifest som finns bemat i
en pappershandskrift w hennes egen hand. Däri återger hon ett tilltal frin
Jungfm Maria som i en vision sett fjrra w sina vänner stå framför sig. Dessa
fyra beskrivs som mäktiga man och rådgivare i det svenska riket. Deras namn
har varit nedtecknade P manifestet men senare strukits ut, antingen w Birgitta
eller någon annan. I visionen tdar jungfrun till de %a o& erbjuder dem sin
hjdp, så att riket får en kung som kan styra det "till guddika girningar och
hövisk sedvana'.17 Den regerande kungen och hans ättlingar ska skaljas från
makten, menar Jungfru Maria, eftersom Gud har utvalt en annan man som
är f6dd i riket att härska. De $ra mannen ombeds så att i hemlighet uppsöka
kungen och s t d a honom tikl svars på @rapunkter.
Den första är att han sannolikt haft s a d a g med man och därav fått det
Maste rykte som en kristen människa kan ha. Den andra ifrågasätter om lian
har den rätta tron, eftersom han besökt mässan trots att kyrkan förbjudit honom att göra si. Därefter ska han anklagas för att vara en rövare som frånatagit
laronan bade land och gods. Den Sarde och sista anMagelsepunkten formuLeras i termer av förräderi. Kungen har förritt sbningarna, sina undersitar
och tjänstemän när han ud&-nnade dem i t deras vksta fiende. H 2 syftas på
den danske laung Valdemar Atterdags erövring av Skane sommaren 1 3 4 0 ~och
i texten påpekas att skiningarna aldrig kan vara säkra vare sig ta gods eller
liv så länge han lever. Efter dessa anklagelser ska de fjxa männen iappmana
kungen att bättra sig eller överlamna kronan till sin son. Om han inte gör s i
återstir endast att uppsöka några i ridderskapet, avslöja anM-elserna f6r dem
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och Grklara att de inte val% "tjäna en ]<%nare
eller förradare".ls I det liget ska
mannen ta sig en ny ledare som h n ga P krig f6r att återerövra den förlorade
landsdelen.
Upprorsmanifestet har dishterats av flera historiker*Några har satt fokus
pa Birgit-tas roll som reaPpoEnP~er*
S2 gör Olle Ferm. I hans studie av upprorsmanifestet %rhuvudfr-an hur hon u p e n t e r a r för sin sak?och han
menar att det ar Magnus Erikssons brott mot Bmdslagens best%mmeBserom
Bangens plikter som ger Birgitta ska att f6rorda en avsattni-. Lagen gällde
inte bara f6r kungen utan o c k i f6r den
menigheten, resonerade Bir@ta. Folket maste därfor ta sitt ansvar och ingripa n 2 kungen bröt mot lag
och ordning.19Mans Torben G d k r d
listdlet se Birginas upprorsmanifest
som en asistohaask progamf6rMaring; det ah en partsinlaga i en långvarig
konAPktaZ0
Under sin regeringstid %ideM-nus Eriksson lyckats
utöka sin makt på xistokatins bebstnad. Ekets rad fbrbigich &t oftare,
och n&=Erik Magnusson, den svenske tronröbaren, gjorde uppror mot sin far
P oktober 1356 hade han stiad w flera rådsmedlemm2~~~
De delade hans avsky
för den inflpelserih Bengt 1-88gotscon9lcungens favorit, och lyckades till sist
driva denne ut w riket. Efter E r i h död i juni n359 måste Ma-gaaias Erihson
bva rådets man at-t aldrig lata Bengt ;tgotsstcs åter~%nada.~~
Dessa Paindelser
hjalger oss att Forst2 Bingittas upprorsrnanifest, menar Hans Torben CaPB(zr.
Påpekanden om att kmgen ska "styra riket efter råd av Guds viinner" och
"lyda de man som ar i hans L-g%nst9'visar
att hon vill begransa kungens makt
och stärka rådets rofl som hans rgdgi~are.~~
Gottfrid Carlsson ar en annan historiker som betonar upprorsmanifestets
smtidspdieï-skabetydelse. Det ar en pohtisk pamflett i religiös Udnad som
uppmanar till handling, skriver han och konstaterar att Bi-ittas formderingar miste varit verhingswa eftersom BiändelsefGrbppet i svensk politik
f&tiskt fdjer hennes profetiaaZ3
I april 1363 vande sig naamllgen Kar1 UPfsson
av Ulvisa, Birgi~asddste son, och några andra svenska storman till Magnus
Erihsons svager, hertigen av MecHenburg. De enades om att göra hertigens
sona NbreBár-till svensk kung, och vid ett möte i Uppsda i februari 1364avsattes
M-nus och hans son Måkan som sedan en tid samregerat med sin fansz4
E e al&e fors&ingsP@e har velat se ett mer abstrakt fursteided i Birgittas
texter. Sdomon & d t och Ingvar Andersson menar a~ hon formulerade sina
anklagelser inom ramen f6r ett d~&saskttanlces.grstem kiamtat fran kyrkofadern Aupstinus Paror om Cudsstateai.25Det & ett tankesystem i d k e t
tillvaron på jorden ses som praglad av en standig h m p meflan den rattfardga
Gudsstaten och dess motsats, djadsri%cet.Gudsstaten Einnetechas av frid,
harmoni och rattvlsa medan djawlsriht utmarks av högmod och njutningslystnad. Det gigger d a manniskor att delta i striden för Gudsstaten, och
kungen har ett sahslailt ansvar att v e r h för att det goda segrarOz6
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1det augustinska &rsteidedet stds rex iuskus mot sin kontrast, rex iniguus
(elPerrex iniastus).En ra&&r&g Isung visar lydnad mot Gud och +han.Han
vidmakthuer fred och rättvisa i sitt rike och strider endast mot Guds fiender
Rex iniquus, en ond kung, ar darernot
i ett rattfirdgt krig (belhm iu~z'zlm).'~
ointresserad av att följa Guds vilja. Hans högmod och egenkarlek gör honom
rovgirig, makdysten och vddsbenagen;han äx en lyrann som för erövringskrig för sin egen k a s skull och endast verkar för fred dal han kan tafredsstua
sina egna begärOz8
Under tyrannens styre är ingen h s t otänkbar. Iljaden inspirerar till de
mest skamlösa synder. Hit måste vi ock& r a h a samkönat umgänge, menar
Gottfrid Carlsson.I Magnus Erikssons fall kan Birgitta ha ansett att samlag
med main var ett sjhuart inslag b bilden av en rex iniquzrs och att hon w det
skalet har återgwt ett rykte utan att pröva dess sanni-shdt." Olle Ferm, a
andra sidan,beskaiver hennes anHagelse som ett agitatoriskt inslag i upprorsmanifestet.För honom ar sodomi ett siagord . $ h d flera andra- röveri,htteri
och förräderi - som revoltiPrerna använde f6r att piska upp en re@mfient&g
stamning i bndet.30
Vårt perspektiv är ett annat. Vi ' i r n e h inte att sodomi var en av rna-a
laster som hnde tilPshivas era rex ilziguus eller att orden natura bland mz
mannum gjorde aristokratins upprorstankar explosiva, men i Birgittas upprorsmanifest har de sodomitiska handlingar en djupare innebörd an så. Vi
vill pasta att sodomianHagelsen ar den auvarligaste i hennes stridsskift.N k
jungfruns fyra vanner uppsöker leungen är ryktena om hans otukt med män
det första som de s h beröra; han måste ställas till svars för att han 2sRrar
män mer än han älskar sig sjalv, sin hustni och sin gud. Det far sedan bilda
utgångspunkt f ~ den
r övriga hiriken.
I Libelluj de Magno Erici rege, dir d a Grmodanden f6rvand%atstik&sanningar, markerar Magnus oniktshandPingw en skPjePanje i hans regentshp.
"Vid samma tid började glaidjen att förbytas i sorg", skriver författaren och
redogör f6r hur kungen undvek samlag med sin hustru och istdet ägnade sig
åt k6nsumgånge som bröt mot naturen och sedvänjan - och att hans vanrykte
vkte n k han dessutom lät eipph6ja dem som deltog i utspr5~ningarna.~~
I Libellus de Magno Erici rege ar den awikande semaliteten central Gr förstaelsen
av Magnus Erikssons regering.Det ar när han Berar sig med tyranner och ger
fritt udopp åt lusta (czrpiditas)och hSgmod (superbia)i sitt rike som olyckorna hopar sig, konstaterar Ingvar Ande~sson.~'
Sodomin ?umed andra ord
inte hiirledd u kungens vanstyre och orattfdiga regentskap,som Gottfrid
Car%ssonantyder, tvärtom. Magnus Eri%cssonss a d a g med man utgör sjalva
ugångspunkten i hitiken mot honom. Som sodomit är han oförmö-n att
regera sitt folk.
Här kan ett queerteoretiskt perspektiv ge andysen slcärpa. @eer låter sig
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bäst beskrivas som en könsEitick position från d k e n samhaet betraktas och
tolkas. Det som förenar olika queerteoretiska perspektiv - f6a det finns flera
- är en o d j a att se heterosemaLteten som naturlig och wsprunglig. Den är
varken sja1vMar eller nödvändig, även om den gärna utger sig %oratt vara det,
och därf6r måste den p~oblematiseras.~~
Ett q~aeerteoreasktperspektiv visar
på luckor och överdrifter i heterosem&tetens berättelse om sig sjdv. Det har
som mal att identifiera de strategier som utesluter samkönade begär, handlingar och relationer så a t varlden framstår som ordnad efter en naturgiven
heterosexuell princip" S%kan en queer lasning av ett medeltida a m a t e r i d
avslöja h r vihig sodomi och annan gränsöverskPidandeMnshghet var f ~ r a t t
upprätthaiP1a ett heterosexuellt n ~ r r n s p t e r nWo
. ~ ~hdblH. Ormrod skriver:
The queering of a text is not principally about"outing"its author or its subject,
but rather about revealing, and destabilising, the line that contemporariec
drew between the hegemonic and the deviant. @eer studies,by recognicing
the strong desire of heteronormative cdture to suppress the story of same-sex
love, therefore offers a means of identiGing substantive discourses on nonnormative sex, gender and sexudity in texts &at are usudy merely allusive
(and often necessarily elusive) about the ~ u b j e c t . ~ ~

En queer Pisning av Birgittas uppenbarrelser och Libehs de Magno Erici rege
faster vår uppmarhamhet vid texternas starka striivan att vidm&thaila en
heteronormativ sexualitet som manifesteras i aktensbp och &tenshplPg
samlevnad. Att a w i h från det vi d W a ett heteronormatifi regentskap
v a uppenbarligen sa aElvar%igta~ det kunde u.cgöra sjdva utgångspianhen
f6r Eitik mot en h n g . Ur queerteoretisksynvinkl finns med andra ord goda
SMatt betrakta den birgittinska hetsens referenser till kungens omktiga
leverne som nggot mer än ont b'örtd. Vi d
listdlet argumentera fbr att de
sodomitiska handlingarna spelade en nyckelroll i såvd Birgigas kritik som
nidskriftens försvar for aristokratins agerande. Sodomiten blev en tankfigur
som fångade skevheterna i M-nus Erilacsons regentskap: hans gudlöshet,
hans rittsinne, hans vankelmod och hans benägenhet att ta rid av unga och
depraverade män. Den gav Magms biriker miag'ligbet att framhäva hans
olamplighet som h n g , och den fick rättf&$iga hans avsättning.

Medeltida sodomianMagelcermåste Eörstås i en BcypkB'i kontext där d a sexuella Activiteter som inte ledde till att barn avlades sågs som
Sodomi
var %rst och främst en synd mot Gud och dessutom en mycket allvarlig
sådan. Inom kyrkan talades om den onimnbara synden, och de medeltida
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teologernas uppmaningar till tysmad vittnar om en oro f i r att den skulle
smitta." Det var en synd som d a kunde
'Teologernas terminologi om
samkönad sexualitet salcnade ofta precision, och de begrepp som anvandes
- i regel "synd mot naturen'' och 'Sodomi3'- ar ofta tvetydiga. Dessa begrepp
rymde aven andra sexueUa handli-ar, och det ledde tlll oklarhet om d k e n
synd som egentligen åsyftades. Det fanns därfor en vaghet när medeltidens
kyrkorniin refererade till samkönat
Det ar andå uppenbart att det anda samlaget melian män bas på en Paddning
som andra "sodomitiska" synder sahade. Mask D. Jordan menar att Bornas
av Aquino f~rdörnersamkönat urngange ga ett sätt som inte överensst%mmer
med hur han i övrigt placerar sodomi i sin mordteo%ogiskakategorisering.%.or
%omas av A v i n o var könsakten mellan män - i motsats till andra sexuella
synder - en handiing som riktades direkt mot Guds skapelse~rdning.~~
Det
anda samlaget mellan man var så laddat att det stundom kom att betraktas
som en symbol fiir sjidva ~ y n d a n d e t . ~ ~
Sodomibegreppetvar elastiskt och @Ut av associationer. Det förbands med
heresi, häxeri och andra handiingar som utmanade den pdomliga ordningen.
Under medeltiden sågs sexuella avvikelser som ett uttryck Gr en awibnde
trosuppfattningen, och det ledde till att sodomiter antogs vara Kittare.42Men
associationen gick också i t andra hallet; den som inte h d e den ratta tron
Det &t inte en
misstänktes för att bryta mot det sexuella n~rrnsystemet.~~
slump att ryktet om Magnus Erikssons samlag med man följs av ett ifragasättande w hans gudstro i Birgittas upprorsmanifest. Dessa två aialdagelser
hängde samman och kunde stärka varandra.
Sodomin symbo8iserade också det främmande och annorlunda. Den f6rlmippades med udandska seder och andra folkslag. Efter den normandash
invasionen av England tdades det om ett onämnbart och skändligt brott som
normanderna hade upptäckt bos frankerna och sedan gjort tiU sitt eget. Ett
hhande beteende fanns hos österlandets muslimer, hävdade &istna korsfarare. Samlag mellan man påstods aven fikekomma bland morerna p i den iberiska
De sodomitiska handlingarna ansågs vara gans övers la ridande^
och de uppfattades som ett avsteg fiån det socialt accepterade.Sodomiten var
en rnanïiisb som bröt mot samhdets normer och på så vis utgjorde ett hot
mot den politiska ordningen.
Det visade sig snart att sodomitens tankefigur med sina associaaonskedjor
w r ett mäktigt politiskt vapen. Sodomi var f 6 ~ s . svår
s ~ att bevisa men annu
svhare att motbevisa,och i det senmedeltida samhdlet forekom den &t oftare
i politisk propaganda. Michael Goo$ickn menar att det tidiga 1300-tdet "witnessed the revival of charges of homosexudity against pohticd f o e ~ "Efter
.~~
en långvarig konilikt med påven Bonifatius WHI lat den franske kungen Filip
IV (1268-1314) kalla samman en grupp aristohater och bk%igaGretradare
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till ett rådslag i Paris i Juni 1303. Där Biste en jurist upp flera anuagelser mot
De grundade sig p5
påven, och till de dvzligaste hörde sodomi och k~itteri.~~
~ t t n e s m dfran flera aistohaten; och det finns s M att tm att ankaagelserna
hade lett till påvens avsattning om han inte hade avEdit i oktober samma
ar.47
Mer 1Gnd ar F0rmod8igen F&p IV:§ inibhndning P raaegångarna mot
riddarna av Tempe&erreorden. De rika tempdheaama bildade ett slags
aristohatisk enMw i det fransla Bcungadömet, och det kunde inte F&p IV
acceptera; han gjorde anspråk ga flsuxranitet i sitt rikece.48 Upp@fter om
oe-eikctshandhngar mellan ordens medlemmap dokumenterades redarn n304
eller 1305, men de uppm%ksammadm först nar kungen i oktober 1307 pressade påven Wemens V att agera. AnM-elserna mot tempdherrarna utgick
fran ittnesmd - i mangra f d f r a m ~ n g a d under
e
tortyr - som beshev invigningsrituder d a de
~ nyinvigda dels maste spotta pa korset och 6rnela Kristus,
dels kyssa mästarens anus, penis, navel och mrn. Ordensstakxna pastods
vidare inte bara tillåta, utcm aven ugpmunea medlemmarna att ha sexuellt
urngange med
Dessa besb1Pningar ledde till att IBemens V beor&ade kungamakten i varje rike att konfiskera tempeherrarnas e;endomarOs0
Efter påtrychingw Bit h m upplösa Tempelherreorden i mars 1312.''
Det var sannolikt rättegångarna mot tempeherrarna som inspirerade kung
Jakob II av hagonien (126-p-1327) att anklaga sin fiende Poncio Hugo IV,
greve av h p m i a s , Gr att synda mot naturen. P aupsti ISII presenterade
kungen flera ~ t t n e s m asom utpekade greven som sodomit. Det var utan
w e b n ett sätt f~rJ&ob11att f2 övertaget i en 1å.nrarig Iásnmflikt med Poncio
Hugo IV om makt och egendomar, menar James A. Bmndage och påpehr
att likheterna med sodomianMage4sernna mot tempelkierrama några år tidigare ar påidande: "TH&isbody of ccircumstan~devidence suggests that &e
prosecution of the sodomy charges gainst the Goeint of h g e i r i a s in n311
repesents another epissde, hitherto unhown, in the political use of sodomy
as an instrument of royd as vveU as ecclesiasticd p ~ w e r . " ~ ~
Men sodomianMage1ser var ett tveeggat sviird, och under senmedeltiden
riktades de P d t större utstriching mot h n g a r som hade förbmkat sjtt f0rtroende hos aristokatin. En av dessa var Edvard II av England (~28~-1~27),
svgrson t a "&p IV som så. fra~ngåqsriktattackerade ternpeherrarna.
Edvard utsattes f5r hiiftig kritik av sina politiska motstandare, och som i
Libellas de Magli00 Erici rege utnpjades kungens narhet till sina favoriter som
-rhglorada f0r Eitilcern. Det fanns något besinningslöst P Edvards 11:s sate
att d s h sina pnstbngau, menade man. Hm utvalde en framför andra och
gav sedan honom oinshänkt makt. Vid Edvards kröning P februari 1308 upptrådde gascognaren Piers G m s t o n som hans sarsmda van. Till ceremonin
Iiit kungen taverka gobe12nger med sitt och Cavestons vapen avbddade, och
q
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t a de fransk sandebudens stora förtrytelse satt han h e h hos gascognaren an hos sin unga drottning, Isabella av Frankrike, nar fesdigheterna tog
vid.53Edvard 11:s intimitet med Caveston var provocerande, och en samtida
kpajnikeförfaeare beskriver den som en förbjuden och syndig relation som
fick honom '>attavvisa den ädla drottningens ljuva omfamni-ar i f ~ r a kf6r
t
Biennes höga börd."j4 En annan h6nika iterger ett rykte som spreds iaver
landet >'attkungen alshde en ond Ralunastwe mer an han älskade sin hustru,
den degantaste av damer och vackraste av
Piers Caveston avrättdes i juni 1312 av engelska baroner men följdes av
andra favoriter. Snart stod den unge Hugh Despenser i gunst hos Edvard
II, och hans p~olitiskaambitioner resulterade i oroligheter och inbördeskrig. Dokument hån sommaren 1321visar att aristokratin vände sig mot att
Despenser och hans far inhaktade p; Edvards makthitörning.Det var sarsldt
uppr~randeatt de vsgrade ge andra man tilltriide till kungen om inte någon
av dem fick n k a r a vid mötet.j6I september 1326 landsteg drottning Isabella
med en armé i Suffolk för att tvinga sin man att abdikera, och i oktober höU
biskopen av Hereford en predikan där Edvard II utpekades som "tyrann och
När kungen sedan avsattes i januari 1327 fick sodomianMage8sen
en sirsIsild laddning, menair wM. Ormrod. heydningar hade förekommit
tidigare och då hänvisat till ett mor&skt f ~ r f iddmänhet, men m användes
den avvikande semahteten f ~ att
r framhagla det efieminerade i Edvards hraktär. De sodomitiska handlingarna visade att han var beredd att underkasta
sig en annan man och mer precist: att lata sig utnyttjas sexuellt av honom.'*
Sodomin blev snabbt en tohingsram för karaktärsdrag som gjorde en man
oviirdig att bara hngahonan;
issues of sex, gender and semality were not some kind of distraction from
the ''real" political issuec of Edward PIS reign - favouritisrn, counsel, faction,
tyranny - but, in fact, provided an important discourse through which those
very problems could be articulated and their controversid outcomec be justified.j9

Det är inte troligt att E d d s omanlighet hade uppmärksammats om han
saknat politiskt inflytande, påpekar Ian Mortimer. Men som engelsk monark
var han en politisk person, och hans ovillighet att upptriida som en man sågs
också som en ovillighet att uppträda som kung i
Det var för~dandef6r
Edvard 11:s politiska auktoritet att han utpekades som sodomit, eftersom det
gav bitden w en f ~ m e u g a dman som var beroende av andra.
Gunsrlinpvdden fanns vid Aera europeiska hov under senmedeltiden. I
Kastilien regerade Henrik IV (1425-1474) under tjugo år som präglades w
vddsamma konakter med aristokratin. Tidvis raidde krigstillstånd i hndet,
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och också har grundade sig missnöjet i att h n g e n omgav sig med lagattade man som han f6rsåg med tidar och privilegier. Kljden blev att många
aristokrater uteslöts friin den inre hetsen av kungliga rådgivare. Bland dem
som gynnades fanns bide judar och morea; hävdade ledande aristokrater och
havde i december 1464. att dessa skulle drivas ut ur riket och berövas sina
I juni á465 v a st&nningen så hitsk att kungens moståndare
lat iscensatta en skenavsattning. Diego de Vdera berätta P sin Psr~nihh r en
plattform restes vid Avilas stadsmur. På den sattes en träfigur som föreställde
Henrik IV iHadd en svart mantel och utrustad med regalier. Vid lunchtid
Iaste sa en hiirold upp en lång lista med brott och synder som h n g e n gjort
sig skyldig till och som gjorde honom ovärdig att sitta p i Kastiliens tron. I
en rimal fråntogs sedan tråfiguren sina m&tsymboler - honan, spiran och
svärdet - och därefter sparkades hoppen ned fr5n pplafiformen med orden:
"Dra åt helvete, din
Baïbara Weissberger d se händelserna i A d a som ett Borshk att Grlwinnliga Henrik IV, att ber6va honom de f&sh synrabokma för politisk makt. Det
r ofbrmalga att
sodomitiska anvandes med andra ord som en symbol f ~hans
vara man. Den r n ~ ~ detroniseringen
g a
i A d a ideder och5 "a restoration
of a native vin&ty9', m e n s Weissberger. Hon hanvisar till en utbredd firesedning om att det bst&anska riket hade invaderats av Gweldigade more-ep,
en fbrestaPlning som kan GrMara aristohatins uppfattning om Henrik IV
som effeminerad och P~lnpotent.~~
Redan tidigare florerade rykten om att han
inte var far till sin dotter. Flera PuönikeGrfattare pgpekar att kungens F6rsta
äktenskap aldrig huborddes sexuellt, och Monso de Pdencia antyder i sin
h ~ n i k att
a Henrik förmådde sin andra h s t m att ta Beltran de la Cueva, hans
gunstling, till d s h r e POr att hon skulle bli gravid.64Sjdv ufiryckte Henrik
IV aldrig några tvivel om att Johanna var hans dotter, men eippenba~ar att
anspelningarna p i sodomi och impotens g%mkade det pofitisla spelet efter
hans d64 Johanna fick ddrig eftertrada
Det varysom Barbara Weissberger slár~er,"&e very lack of specifici~~
the
undefined and indefinable nature of the sodomit9caB"i Monso de Pafencias
och andras insinuadoner som gav dem ~ p r a n g h a f tDet
. ~ ~var inte nödvandig
att sodomi namndes Gr att orden skulle få politisk verkan; sodomitens tankefigur bestod av en rad associativa samband $$r en föraktad egenskap ledde
tankarna till en olovlig handling eller tvärtorn. Kchard E. Zeikowitz tdar om
en diskursiv sodomi i senmedeltidenspliitiska propaganda, ett siirskilt satt att
bygga upp en wpnnentation h5ng den forbjudna intimiteten mellan man. I
h6nikorna ar sodomin sällan u ~ d a dkonstaterar
,
Zeikowritz, men den finns
dar som en undertext av a n q d ~ n g a rm6jligheter
,
och
Vi menar att anMagelerna mot Edvard HI, Henrik IV sch andra visar pa
ett tankemönster under en medeltiden.^^ l[ simaiiïoner d i anistohatin stod i
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konflikt med kuingam&ten var en sodomitisk retorik rnia,jIig att tillgripa fir
att visa sitt missn6je med monarken och motivera hans avsattning. Uttrycksformerna varierade, men kungens semalitet var k&npunkiren. 1 det sexuellt
avvikande Enande motståndarna fånga oraMardigheterna i hans regentshp
och formulera en politisk hW.. Sodomitens t a n h f i p r frammanade bilden
av en F6mekPigad kung som hade utvalt en man franref9r andra, gjort honom
till sin herre och nu hellre låg med Pionom än med sin hustru. A ~ k e l s e nfrån
en heteronsrmativ sexuditet var inte oviktig i sammanhanget. Att kungen
inte ville eller h n d e ha samfag med drottningen utan iipade sin gunstling
d uppmarksamhet var så &varligt att hans karnplighet som rikets husbonde
maiste ifrågasattas. Så gjorde engelsman och hstileanare men också den birgittinska hetsen av svenska aristohateb-.Att kungen idskade en man mer an
andra och undvek aktensbp1-t samliv kanns igen frin kritiken mot Magnus
Eriksson. Faktum 21 att l i ~ e t e r n aar slåen&.

En slug smickrare ...
Det var Magnus Erikssons nara relation till en shiskdd man som upprörde
hans kritiker, Som Edvard E1 och Henrik IV hade han valt en rådgivare Gamf6r andra och då uteslutit man som ans@ ha ratt att finnas i hans närhet och
vara hans förtrogna. I en uppenbarelse från 1350-talet varnar Birgitta fir 'En
viss slug smiclaare", som kungen d
lupphiija och ta tillr a d g i ~ a r eDen
. ~ ~ man
som han vill ta råd av % eri varg, skriver hon, och vad h n en varg annat an att
svika och sluka? Om kungen vi%l Ra Guds vanshp ska han akta sig hor att bli
van med smickraren och undvika d t urngange med honom. Han ska inte ge
honom Jorde-ndomar om han ber om det och inte bistå honom med man
eller skinka honom gåvor. Smickraren har nämligen
fmets ull men en oslackligtörst och svekets &t i hjärtat. Om kungen lyssnar fl
hans råd och önskar hans vanskap,s h sig lös rnedhonom och fattax fuiit f6rtroende for honom,då ska han f6rebras av mig och bli i91ett ordspråkoch ådöje för
många. Och de ska säga:"Se,kungenliknarmer en kxönt åsna an en h ~ t e ! " ~ ~

Birgitta beskiver srnieharen som girig och svekfull. Han ar falsk och har en
osl%cl&gtörst efter egendomar och gåvor. Om kungen tar råd av honom blir
det uppenbart att han inte %iingrestyr riket med vishet. Under rådgivarens
inflytande kommer han att framstå som dåraktig, en h0nt bna. Uttrycket
"slår sig lös m d hono&', latinets dissolueritse cum eo, ar intressant i sammanhanget. Med konnotationer till adjektiv som "lättsinnig9'och 'bk;YSk» öppna
verbet dissokuo för en sexuell tourning av deras relation. Möjligen ar det ocksi
Birgittas syfte: att g6ra en anvdan sam det oanstandiga i att kungen n&mar
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sig den sluge ~micharen.~'
Det står hur som hdst @artatt kungen är den som
dras till den svekhlle rådgivaren,som hett åstundar hans vanskap och riskrar
att $B duperad och behagen w honom. Det h5r beroendeförhaandet som
kungen har till srnicharen berör Birgitta och2 a en annan uppenbzelse. Där
liknas mannen vid en träl som kungen vill upphöja och satta i sitt stde, och
det är en skam, menar Birgitta, att kungen ar d i g att lyda honom,72
Vem är det då som avses i Birgittas uppenbarelser? Vem %rhan som Eaver
jorddonationer och vi14 styra rikets kung? Det råder stor enighet om att Birgitta h% asuftar riddaren Bengt Algotsson som under 1350-takt upptradde
som Magnus Erihsons rådgivare.73Det är också i ljuset av hans pohtish
karriiir som de sodomitiska anMage%sernamot kungen blir begl-ipliga. Bengt
Algotsson föddes in i en av rikets mäktigaste slakter och barstammade frin
en halvsyster till Birger
Han åtefinns vid Magnius Erikssons sida i
korståget mot Novgorod vars utgång väckte Birgittas stora missnöje. Kort
diirefter blev han riddare, och från 1352 omtalas han som medlem w kungns
råd.75Troligen 1353 kom s i den anmärkningsvarda utnkningen av Bengt
PaSgotsson till hertig av Halland och E ~ d a n dHan
. ~ ~ blev därmed den ende
svensk som föriirats en hertigtitel utan att vara av &rstesl&t. Rådsarlstohafin
såg med oro hur Magnus Eriksson gav sin gunstling d t större inflvande, och
efter upproret mot kungen hösten n356 tvingades Bengt &gotsson P landsflykt. I april 1357 måste kung Magnus edligen lova att aldrig låta sin favorit
åtemända till riket, ett löfte som han var tvungen att upprepa i november 1359.
Kort darefter aded Bengt Algotsson. Traditionen berättar a a han mördades
1360 på Rönneholms slott i Skåne av Magnus Nilsson Röde (marsk under
Erik Magnussons korta regering) och andra h ö g a ~ i s t o h a t e r ~ ~ ~
Flera av Birgittas uppenbarelser har på goda grunder ansetts gilla Bengt
Pálgotsson, och besklningarnia av honom iir alltid starkt negativa.Han utpe1den upgernbarelse
kas som djävulens tjänare och en mana av huggorrn~slakt.~~
där han M a s trd förklarar Birgitta att det iir HQTistusvilja att trälen h a s P
de enMa omstandagheter som han kommer från.79Ett sådant påstående kan
tyckas m k a g med tanke gå att Bengt &gotsson inte d s var lågiittad. En
av hans förfider var den svenske kungen Sverker Karlsson, och flera w hans
slaktinpr var medlemmar i det svenska riksrådet. Det har forbryuat en historiker som Michad Nordberg att Birgitta så ofta nämner srnicharens låga
Pmarkom~t.~~
Hon ingick sjalv i Bengt Ngotssons sldcthets -han var bror till
hennes svärson - och måste ha varit medveten om hans bakgrund.
Varför liknas han då vid en &al?H%kan sodomitens tankefigur kasta ljus
över Birgittas utsagor. I hennes politiska retorik blir rangsmnaden melian
kungen och hans rådgivare beqdelseb%ande; det iir nagot onam&@ att
kungen söker vanshp hos en man ur ett lage samhassgkt, en man som är
girig efter kunglig makt och honans nkedomaa: I 3dre tid var vänskap och
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sodomi inordnade i samma tankesystem, påpekar .Alan Bray. Den manlige
vännen och den BiderKge sodomiten stod i en bestämd relation till varandra:
" n e reaction these m o images prompted was wildly digerent; the one was
universally admired, the other execrated and kared: and jet in their uncompromising cymmelry they pardeled each other in an uncannywaynalDet var
små men viktiga nyanser som gjorde den manliga vänskapen misstänkt; en
skili8nad i rang var en sådan, vPnningslystnad en annan. O m den ene vännen
var w lägre börd och om han $egk$e-och den andre gav, s i uppfattades och
beskrevs deras fanskap ofta som sodomi, noterar Man BrayX2
Att Magnus Eriksson u q i c k s med sin trd var betan&@, och Bir@~as
ifrågasättande av hans narhet till en man w så låg
- börd måste ses som en
anqdan om att kungen lat sig utnyttjas av sin guns&ng. Om en man hade
givits en plats i samhashierarkn som han av nataren inte var berattiga$ till,
om ban kanske rentav gjort sig till herre över dem som bättre förtjänade den,
så var inte vänskap ordet for hans relation till sin vahgörare. Han togs istillet
för att vara sodomit, menar Alan Bragr,och det gjorde honom till ett hot mot
shpelseordningen och samha~s-temet.~~

...och kungens f a ~ ~ r i t
Det var inte enbart rådgivarens låga härkomst som väckte missn~je.Aven
det faktum att en enda man favoriserades framför andra var en k d a till orocp.
Enligt Bi-ittas ridsaristohatiska synsätt s k d e kungen styra riket flsammans med sina man. Svenska aristokrater ansåg sig berattigade att delta i
rikets styre, och de var missnöjda med att deras position hade försämrats när
Att i ett
Magnus Eriksson övertog makten efter sin förrnlyda~regerlng.~~
sådant system ge foreträde åt en man f r a d & andra, att Paringgå en Plberar&sk
ordning genom att upphöja honom över de som uppfattade sig som hans
jämlikar eller av högre rang, var mycket provocerande för aristohatin.
Det exklusiva 1Magnus Grhaande till sin favorit k återkommande i Birgietas uppenbareher. Att kungen har vdt en rådgivare och därmed utestangt
andra män som har rätt att delta i rikets styre är en kärnfråga for Birgitta. Och
inte nog med att Magnus håller an&a stormän utanfor; han förolämpar dem
också d i han vill sitta sin favorit över dem. I ett kritiskt skede, då det politiska
läget i Sverige var mycket oroligt, tillikom en uppenbarelse som starkare än
tidigare ifrågasätter Magnus Enkssom förrniga att styra det svensh riketeX5
Uppenbarelsen är mycket lång och har strukturerats som en ratteghg dar
d j a d e n och Gud möts for att diskutera kungens förtjanster och brister.86
Allra 6rst ställer Gud en angel till svars för att kungen inte längre står sin gud
nära. h g e l n svarar att kungen sjalv har avlägsnat sig fran Gud och istdet
gått dit hans egen lust dragit honornax7Sedan talas om de mgncnga goda rid
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som givits kungen till h&: att han s h skipa rättvisa, inte bemnga Amogen
med osedvadiga skatter,Grsvara landets invånare,d s h prastershpet, p i d a
sätt bevara freden for folket i riket och låta k2rBelcens band forena honom
Men i uppenbarelsen framkommer att kungen istdet har
med sin aristokra%P.
valt att följa djävulens rid. Nar d j ä d e n till sist f% ordet säger han:
Jag rådde kungen att i hemlighet begå vissa synder, som han inte vågade utföra 6ppet.Jag övertalade honom att lasa många och långa böner och psalmer
utan uppmarksamhet eller upprikighet i Kirrat. [...] Jag övertalade också
kungen att foraha de goda männen i riket, upphöja en man över d a andra,
älska honom av hela sitt hjirta och mer an sig sjalv, hata sin egen son, bemnga
hela rikets folk med skatter, &+a människor och plundra lyihr.88

Sodomianldagelsen är som vi ser inte uttalad, men den fungerar som en
undertat i berättelsen. Det talas om en itra som drar kungen frin angeln
och Gud, men det nGmns inte viken åtri eller till vem. Djävulen har ritt
kungen att begi synder och då inte vilka som helst; det är friga om "vissa
synder som begas P hemKghetw.Det finns något specifikt i synderna, och iiven
orni de inte namns så tycks målet wra att den vaga formderlaigen ska leda
tankarna i en särskild riktning. Det hkmm att synderna inte uttalas anhyder
att de är onämnbara, och bland dem var sodomin den f r a m ~ t aV
. a~.menar
~
att
Birgittas uppenbarelse måste ses i en samtida ewopeisk kontext, dar golitish
anklagelser om sodomi s2Ian uttaldes och darigenom blev både precisa och
associativa. Synderna antyddes sch tycktes uppera$ara Gr dem som visste vad
det rarde sig om men framstod som otydliga f6r andraego
Att Magnus har läst böner och psalmer som inte varit frin hjiirtat är att
uppfatta som ett tecken på hans bristande tro. Som i anklaglserna mot
tempelherrarna g ~ r alltså
s
en koppPing mellan sodomi och &neri; de här
tv%ankbgelserna förstarker varandra. Magnus vantro Peder sedan &er till
problematiken Ecïang att han umalt en man framf~randra man i sitt rike. I
h l e k e n till sin favorit har kungen satt honom över 'Ue goda mrannena".Det
framskymtar att Magnus Rar frangatt de regler som bör forma relationen
meilan kung och aristokrati, ett regelsystem där gruppens hierarki respekteras. Avslutningsvis POr Birgitta över diskussionen till det som kan beskrivas
som redpohtish frågor: beskattning, b r i s ~ a i grattsjGpning och f~rlusten
av Skåne. Hon låter sedan uppenbarelsen utmynna i en undergångs~sion.
Konsekvensen av kungens agerande blir att hinraor vddtas, att sjalarna i
shselden plågas Gnnu men: att skepp plundras OSV.I n p a r hdersso~ahar
en poäng nar han skriver att Birgitta tycks ha inspirerats av aapo%cdptisk
htteratur i sina
H &iiellusde Magno Erici rege bar händelsefbdoppet andrats, och simatio-
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nen hing Magnus sodomitiska. handlingar ser något annorlunda ut. Roten
till det onda 2 Blanka, skrher fórfattaren. Redan efter eit års äktenskap såg
kungen med misstanke p2 rikets friimsta män. Istället tog han unga man
av Iåg härkomst till sina riidgivare. När dessa ynglingar upphiijdes ökade
övermodet och njutnings8ystnaden i riket. Kungen försökte en tid att Paamga
emot sina begar men besegrades till slut av djävulsk vdlust och började idka
könsurngange mot natur och sedviinja.Ryktet om kungens handlingar spreds
över riket, och många som deltog i utsvamingarna upphi;,ldes. Här handlar
det inte om a n en favoriserats framför andra; upphöjelsen associeras generellt
med Pusta och sodomitiska handlingap. Men i LidEllus de Magno Erici rege
fdjer sedan en Pange passage som Piter fram en mans upphöjelse ~ v eandra
r
som det huvudsauiga problemet:
Då kungens dåiiga rykte och drottningens fräckhet växte, upphöjde kungen
en riddare som han och drottningen tyckte lika mycket om, och de ä.ish.de
honom mer an sina söner. De gjorde honom till hertig och överlämnade så
gott som hela riket och d a ansedda och valbefasta borgar till honom. Sin son,
som lsingen tidigare hade låtit ibnamna till kung, lat han nu W a hertig. Det
upprörde aila stormän och övriga i riket, men ingen vågade saga något om det
öppet -förrän sonen hade blivit vuxen. Han fick då råd och hjalp av rikets bästa
män och forde krig mot hertigen. Han besegrade hertigen, återerövrade landområdena och slotten och fördrev honom tiU gränsrrakterna. När sonen hade
fått makten i riket, gav han sin far och mor en del av riket för deras uppehälle.
Och han svor öppet att han aldrig skulle ingå vänskap med den fördrivne
hertigen utan döma honom till en hård död om han fick tag i honom.92

H och med att det specificeras att kungen upphöjde en riddare till hertig blir
Bcoppiingen till Bengt Algotsson mer explicit an tidigare. Har satts dessutom
favoriten i kontrast till kungens son. Genom att upphöja riddaren sa iTiro1an-1par han sin egen son och andrar också tronföljden. Problemet tycks röra riddarens sjava person - det ar först om han jagas bort som problemet f6rsvinner.
Lösninigen skulle annars kunna vara att han fråntogs titel och landomriden,
men det racker inte. Rädslan för hans möjligheter att påverka sin omgivning
tycks vara för stor. Med vapenmakt fórdrivs han ur riket av kungasonen som
dkefter avligger ed att han aldrig ska att ge riddaren sin vänskap.
LidelZz~sdeMagno Erici regeutmaar Magnus och dem han väljer att upphöja
som omoraliska och benagna fór njutningsPystnad. Både kungen och drottningen framträder som tydliga representanter för djävulsriket.Högmod och
lusta Aorerar i landet och utgk fri-ankunigapafets bets. Kontraparten till dem
är högaristohatin. Av texten framgår hur riket s h styrras; kungen ska regera
med sina rna.n,"de basta i riket9'.FGrfanaren ar också nian om den hierarklsh
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ordningen. Han liter aristokrater inta scenen forst sedan de fått en ledare i
den vuxne sonen, ett hngaamne. Det ar forst n&-relationen mellan kungen
och rikets yppersta man &ngerar som riksstyret Mir frslmgångsl-alct.
Lyckara i riket blev dock kortvarig, kconstaterar f6rfa~arewtill Eibelh de
Magzu Erici rege9for den segerrike kungasonen mörddes på ett skamligt
sätt. Magnus gterfick då makten och Bovade eaigen att han s k d e bättra sitt
leverne och undvika att f&a t a b a h i vaniira. (Här återkommer d t s å det
dalaga rykte som Birgitta upprepade g a ~ 1 varnar
g ~ Gr.) Vidare fick han lova
att inte a v r a några landområden till Danmarks kung. Men Magnus var
oförbattedig, och det gick endast.en kort tid innan f~rhaklandenavar vkre
än de någonsin varit. Kungens första -bldåd var att han återigen upphöjde en
person över d a , och genom honom åtemppvZcktes vanarana. Det h n h a p past vara något annat an en häns9tni- p&det lc6nsumgärnge mot naturen
som tidigare givit Magnus Eribcon daPi@ rykte. h n u en gang får det sodomitiska understrylca hur olampilg det är att M a p u s regerar över det svenska
riket.93

Det heteronormativa. regentskapet
I upprorsmanifestet anger Birgitta varfor hon tror att Magnus Erihson har
haft samlag med anan. lFör henne &- det uppenbart att han aIshr man mer an
sin gud och att han har dem hirare än sin egen sjd. Det i n n e k alltså att han
satter deras va4 Pore sitt eget och foredrar deras råd framför Guds. Birgitta
ar också överqgad om att Magnus k l e k till andra man k starkare an hans
kanslor for sin hustru. Den u t g r därfor ett hot mot aktenshpet och det
aktenskapIIiga samlivet,och det tycks b e m r a Birgitta mycket.
Att döma w en ddre uppenbarelse Piyste Bargittz lång tidigare misstankar om att kungen h d e begär som inte kunde tiMredstaEQasi atenskapet.
Uppenbmlsen berattar hur Magnus och Blanka beslutade sig f6r att leva P
avhallsamhet efter att dronningen hade fött två söner Birgitta hade sjalv levt
i ett kyskt äktenskap med sin man en tid, och i qipenbardcen pipekas att en
sådan överenskomanePse kan vara god om den angås av kciirBek tiPI Gud. Sal var
inte det Inte P Magnus och Blankas f d , anser Birgitta:
Men den här kungen och dromiingen samtyckte till något som verkade gott
men som inte var så vd genorntiinkct,for den ene samtyckte till kyskhetslöftet
av ett nytt begiir, och av en oklok iver och lättsinnighet,och den andra av en
viija att behaga, en plötslig impuls och för att undfly
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M a p u s och hans hustru bör genast återuppta det äktenskapliga samlivet,
menar Birgitta, %r om de fortsätter att leva åtskilda kan de utsattas fir frestelser och kiinna ånger över sitt beslut. Ett värn ont kan inträffa; det finns en
risk att det uppstir rykten och förtd, och det kan vara skal nog att återga till
att leva som man och hustru. Birgitta försäkrar dem om att det aldrig är en
synd att återta ett löfte som inte tänkts igenom noga.95
Av uppenbardsen framgir att Magnus Erihson har fattat sitt beslut av
andra skäl an sin hustru. Drottning Blanka vill inte 6 d a fler bann och hoppas
ocksa att bshetslöftet ska g6ra manniskor i hennes omgivning nöjda. Kung
Magnus däremot beskrivs som laasinnig. Man drivs att upphöra med d t
äktenskapligt samliv "av ett nytt begär" eller som det star i den fornsvenska
översättningen av uppenbarelsen: "av en ny och häftig hetta och oskaklg 4sk ~ g " H&
. ~ ~tdas &si om en firandring i sinnet; Magnus upplever ett nytt
begär och binner en ny h e ~ iasin hopp som bara h n tiUfredsst&as pa ett
oaPPbörlige sätt. I en annan uppenbarelse från 1350-talets mitt påstar Birgitta
att såväl Magnus som Blanka "Firändrats till seden och vilja och upphöjt en
Vi kan inte med sahrhet säga vilka nya seder hon
man w h~ggormsslakt".~~
%$tar, men hennes vaga anqdningar g w snart upphov till f i d i g a tolkningar
w kungaparets relation. Hari finns fröet till Birgittas sodomianMagePse mot
~
qpenbarelser nämns f6wisso
kungen, menar Michael N ~ r d b e r gI. ~hennes
d&ig sodomi, men vi vill pasta att de innehaller antydningar, möjligheter och
förslag - för att lina Richard E. Zeikowltz uttryck - som leder tankarna i en
saPsHd riktning.99
Det skeren u~eckPingöver tidibeskrivnbngarnaavMagnmsErikssons sexualitet. Ett nytt be@ som f6r med sig att Magnus väljer bort det iktenskapfiga
sadivet har i Birgittas upprorsmanifest blivit tfi trovikdigca uppgifter om att
han har haft samlag med man. Den utvecuiragen Mbordas sedan i Libelh
deMagno Erici rege där kungens otukt mot naturen beskrivs som ett bot mot
hans &enskap och rikets säkerhet. För smades&iftens f~rfattarerader inget
tvivel om att Magnus ovilja till Sktenskapligt samliv påverkade den politiska
ordningen i Sverige, och i hans skrift bfir oteiktshandlingarna en vandpunkt i
Magnus Erikssons regentskap:
'Vid samma tid började glädjen att firbytas i sorg eftersom den uttråkade
kungen inte vilie ha könsumgänge med drottningen. Det gick Ron med på en
tid. Men hon tog sedan tillbaka sitt samtycke,avslöjade sitt missnöje f6r nigra
w kungens rådgivare och sade att hon hade svårt att uthärda det. Kungen
råddes därför att andra sin installning. Han svarade drottningen ovanligt
att han hebe uthärdade de grymmaste pinor och döden &nåtergick till det
vanliga. P i det viset levde kungen och drottningen en tid i ett tillstånd av yttre
harmoni och ömsesidig respekt som vax brukligt. Men det som doldes i deras
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hjärtan - till skillnad från det som visades öppet - var kant endast av några
få även om många anade sanningen. Efter en tid besegrades kungen genom
djävulens Grsorg av lustan och gick med på att ha könsumgänge, men mot
naturen och

I Libellu~de Maglzo Erici rege blar kungaparets samliv en politisk fråga; niix
Magnus under en laingre tid inte vill ha samlag med Blanka vander hon sig till
några rådsherrar som f6rgäves F6rsöker att tala honom till ratta och Grmå honom att återvända tabl den äktenskapliga skgen. N k kungen t a sist besegras
av en d j ä d s k iitri och aignar sig åt könsurngan- mot naturen står det Mart
att det politiska systemet air i fasa. Nu upph~jsde som deltar i utsvamingana,
och småningom överlamnar kungen rikssiyreisen till en riddare som han
d s k u mer än sina söner.
Vi mena att äktenskapets och det z h n s h p b g a sanalivets belydelse G r
regentskapet inte ska underskattas. &tenskapet gav anringar som kunde
överta makten i en framtid. Sverige var förvisso ett v&ike9 men landslagens
I det
kungabalk facrslog att en ny kung helst skulle vidjas Hand I~ungasöner.~~~
medeltida samKallet stod också kungens a t e n s b p modefl For hur samhaElet
skulle o-aniseras. Kungvarets Blv ti&arnrnans var s ~ b o l i e nGr en fredlig
samexistens och en k å r l e b u underordpilng, iiconstaterar John Carrni Parsons: "Royal marriage helped to constmct social orden; but at the same time
had to be made sinbtly '&gerent,' and its semal and other anomdies were
elosely screitini~ed."~~~
Varje normaflkelse i langens aktenslap granshdes
noga, och att han undvek semeut umgange med sin hustru och istdet 1%
med man var högst bebmrnersamt ur politisk synGnke1.Det blev ett hot mot
den sociala ordningen i samhaet.
En queer lasning av Birgittas uppenbarelser och Libellus de Mag~oErici
wge visar dels hur Birgiga och hetsen lïlng henne gQï sin kung till sexuellt
avvikande, dels hur de fhrsöker aterupprana ett h e t e r o n o m a ~ aregentskap
som tar sig uttryck i aktenshpli@ samliv. SodomianMagelserna GrMllgar
ett normativt beteende: att en kung ska ha I&nsumgange med sin drottning.
Nden J. Frantzen lilanar samlaönad sexuditet vid en skugga. Såsom en skugga
följer laoppen sch gör den s%aarpareP Bconmen,ger sodomi kontrast sch %injer
åt en heteronoïma~vsemditet. Skuaan h n ddrig avrigsnas &ån sin hopp
- de ar oupplösGg Grende. Den finns $Gr tZtt intill Gr att fåsta vir blick vid
det väsentliga i det vi ser, menar F r a n t ~ e n . 'Så
~ ~2 och2 f d e t i texterna om
Magnus Erilcsson. De förbjudna begairen och de sodomitiska handEngma
%ar det heteronsrmanva re~ntskapetatt franmastå som (sjalv)Bdarue. Som
Edvard II[och Henrik IV avvisar Magnus sin hustru fQren man, och det gQr
honom ovärdig att bara hngahonan.
M-nus Erikssons samlag med man utgör o c I ~ ett
a hot mot könsordning24
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en.lo4Sodomiten %ren 6rveUigad man som står under andras inflytande.
Nar han ger efter för lustan mister han sin sjdvkontro~och behärskPning.lo5
Han s a h a r den manlighet, niyndighet och &t mod sorn havs w en kung.lo6
Afi sambnad sexuditet kopplades till omsmEghet var inte något nytt i &t
nordiska samhallet, och tanken har fr'ram%ortsatt Birgitta varit inspirerad av
nordisk niddktning när hon hänvisar till sodomi i sitt upprorsmanifest. Nid
var ett slags iFömPämpning, gärna uttryckt p i vers och ofta med en sexuell
anspelning. I nidet kunde en man besbflas för att ha blivit penetrerad w en
annan man i ett andt sadag.lo7PhnHagelserna tycks ofta havarit spboliska;
det anala samlaget var en sinnebild fik beteenden som vittnade om beroende
och osjd~st%ndighet.~~~
Det var i första hand inte den samkönade relationen
i sig som väckte anstot utan det att en man var beredd att underkasta sig
en annan man. Det gjorde homm o n a a ~ d i gOm
. ~ ~ ~Bi-ittas referenser till
sodomi ska ses i ljuset av en nordisk nidtradition anklagelsen mycht dvarlig, konstaterar Hans Torgen Cdkzr. N% kungen besbudes för att vara
r
eller
sodomit måste grunden Ra varit att han uppfartades som d t f ~omanlig
effeminerad %r att leda det svenska folket.l1°
Det ar dock tveksamt om Birgitta Rar velat ansluta till en nordisk nidtradition, menar Jonas Liliequist. Det namns aldrig att Magnus Eriksson s k d e
P5tit sig penetreras av andra man.ll1 Men det fanns d t s 5 ett tankemönster
i Norden som förband samkönad sexualitet med omanGghet och feghet,
och vid flera tWaklen anses Magnus vara barare av dessa e-nskaper. Han
beskrivs som vek och osjdvstandig. 1 en ypenbarehe konstaterar Birgitta
att d j a d e n ska ge honom en kvinnas mod och ett beteende sorn inte Piknar
en krönt Irungs. Han ska göra den svenske kungen så kg att han inte vågar
utöva rättvisa i sitt rikea112Av samma uppenbarelse framgår att Magnus inte
har klarat w att "på ett manligt satt ti.ilhrattavisá>dem som Grtjänar det, även
om Gud har rått honom att göra så.l13Den man som eftertrader Biononn på
tronen s h däremot få'qärvkiet och ett manPi@ Inj%ta9'avGuds moder, skriver
Birgitta P sitt upprorsmanifest.l14 Han s h regera p i ett sätt som Magnius inte
Iiaft Fbrmiga till.115
I Birgittas uppenbarelser framstår Magnus Eribson som obeslutsam och
osja9vständig; han är villig att låta en annan man bestamma över honom. Nar
senmedeltidens kungar anMagas för sodomi påpekas ofta att de låtit andra
män styra deras handlande. De påstås vara förförda och vidseledda w iUaiga
man som vill behärsh dem. K c h d E. Zeikowitz konstaterar att den dishrsiva sodomin lyfter fram maktrelationen mellan kungen och hans gunstling
dar den ene framstdls som %rövare och den andre som oEer116S i beskrivs
Edvard II som f0rförd av den unge Hugh Despenser,och W. M. Ormrod menar att traditionerna om hur de mattas också kan förstås som iscensättningar
av den sexuella rolllfbrdefnln-n mellan dem.l17 I Jean Froissarts h6nPka får
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vi veta att Hugh Despenser fick sina gnitalier avhuggna och slangda på ett
b 2 fQr att han var kittare och hade bedrivit sodomi med kungen. Dkefter
slicars hans hjarta ut och :brändesO1l8
O m Edvard 11:s avrättning berattar flera
hönikefOrfattare hur en g16dgd järnstång fórdes upp i hans anus och sedan
vreds om tills h m förbrade medvetandet och dog.l19 H dessa krönikor frams t a s kungen som en passiv mottagare i ett analt samlag, och
Pr att
hans unde-ivernhet mbbu könsordningen.
En man som låter andra man utnyttja honom sexuellt h n inte uppratthaa
auktoriteten i sitt &tenskapet. Nar Edvard II inte visar sin hustru något intresse söker hon sig tiU en annan man. Uppmuntrad av honom tar Isabella
politiska initiativ och samlar t 3 sist en har för att med mililtara medel tvinga
bort sin man från den engelsh tronen. Hon Pr den som tar p&sig en aktiv
mli, som beslutsamt skrider till handPing då Edvard II ger sin paisaing &t
stöne makt. Och nar droteningn agerar och hn-n f ö h a e r sig passiv är
han inte l i n g e husbonde i sitt aktenskap och i sitt rike.%%M. Ormrod menar
att kgnikorna skapar en rex efeminatus, en f ~ r b n d i g a dh n g som saknar
existensberattiga&. En rex efeeminatus är en sjalmotsagdse eftersom en
Icmg inte f%rvara omanlig, och bilden av Edvard II som effeminerad fick
rzteardiga,hans
En rubbad könsordning möter ochå i LibeIIus de Magno Erici rege. D% ser
vi h u drottningen agerar dtmer sjavstandig sedan det uppdagats att hn-n
hanger sig at otukt mot natxren istdkt fór lc6nseimgange med sin hustru. Nar
BBaa-ih f k veta att hennes son f ö r d r i ~Magnus
t
pnsdinag och tänker &ma
honom till döden om han iterviinder beger hona sig till danskarnas kung, en
oerhört ,grym harskare, påpeka författaren. Honom erbjuder hon Skåne om
han ger den BandsAyktig gianstzn-n siH stöd. Att Blanka och inte M-nus
är d m som förhandlar med danslarna vicker misstro i det svenska riket:
"Och alla tyckte att det var opassande och misstank att drottni-en I d e sig i
sådana rihangelägenhetea; medan langen lugnt stannade i hemmet.'91z1Och
Blanka ar beredd att gå langre, menar Grfattaren till Libellas de Magno Erici
rege. Sonens fraingangar driver henne att ge honom gift. Tjugo dagar senare
ar han död och Magnus Eriksson kan återta makten i hela riketO1" Med
Blanlaas agerande kan nidskriftens författare visa pai de poliUska fóPjderna av
att Magnus inte langre intresserar sig fór sin hustru. Kungens k6nsumgZnge
mot naturen har gjort honom passiv och effeminera4 han sitter hemma i
lugn och ro medan Blanh deltar i överlaggnlngx och handla efter eget
huvud. Könsordningen ar med andra ord satt ur spel. Magnus ar inte 1Pngr.e
herre i sitå Zktenskv och h n dikftir inte heller styra sitt rike.123
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Ryktet om att Magnus Eriksson bedrev otukt med man har Ben h a r i histofieshivningen och &ort honom &nd som Magnus smek.lZ4Det är dock
uppenbart att de senmedeltida skt%ter som utpekar kungen som sodomit
måste ses som politisk propaganda; de gr inte tuörlidlga Pcdlor t 8 Magnus sexudiwW
I sina uppenbarelser skapar Birgitta en starkt negativ bild av
'blydndens son" som svikt både Gud och henne, en bild som svarligen
h n relateras till verkliga förhaanden.125Det har många historiker f6re oss
konstaterat. Kakrit-lskt kan vi fastslå att det ir omöjligt att avgöra hmvida
Magnus Eriksson hade sexuellt umgänge med man eller inte. Och frågan ar
inte heller den intressantaste. Vi har istdet velat $iskutera varf~rBirgitta och
Bcretsen Eing henne inbegrep uppgifter om Magnus Erikssons "nsiiv nar de
kritiserade hans regentskap och rattfdigade hans avsattning. Kort sagt: på
vilket satt h d e sodomi att göra med politik under sneddtiden?
1linje med Gottfrid Carlsson och Olle Ferm vill \i se Birgitta som en politisk taktiker med ett Hart formulerat mal. Hennes sodomPanMage8sevar utan
tvekan verhingsfiiu, och det fanns helt s i k r t ett ska till att hon placerade
den först i sitt upprorsmanifest. Men har har den tidigare forshingen inte
lyckats f~rklaravarför den %r central i Birgittas argumentation, inte heller
vargr tilhitelsen gjordes till en 1Grnpunkt i nnidshften LibeIIzks de Magno
Erici wge. Michael Nordberg beskriver sodornianHqePsen som "den allvar&gasteniupprorsmanifestetmen har svårt att redog6ra för p i vilket satt den var
så graverande för Magnus IEriBcsson.lz6
Vi menar att fGrPdaringen till att kungens avvikande sexuditet lyftes fram
k-att den anspdade p5 en s2rsMd tankefigur som med framgång hade anvants tidigare fQratt misslueditera politiska makthavare. Sodomitens tankefipvar sprungen ear kyrkans sodomibegrepp, och det var det specifika men
samtidigt elastiska och associativa i den sodosnitis1c.a synden som gjorde den
t# etc eEektivt politisk vapen. Sodomiten ansigs vara barare av en rad egenskaper som avvek från ett accepterad sociale beteende, och han utgjorde pa
så vis ett hot mot samhjlPsordninagen.k i n g en &na av samkönat umganIdes lager på lager av f~restaningaroch associationen: Dessa kom sedan
att utnyttjas i kampen om politisk makt. Den m a d i a relationen beh~vde
inte nödvandips vara sexuell f ~ att
r den s k d e uppfattas som sodomitisk,
påpekar Alan Bray Om relationen som sklan bröt mot en social ordning i
samhaet rackte det för att misstinWigg6ra den.127
Sodomitiskahandlingar stod i skarp kontrast till det goda regentshpet. En
sodomit ansigs besitta egenskaper som inte harmonierade med bilden w en
PnandGngskraftigkung, och det kunde hans motståndare utnyttja. Den omattliga och besinni-slösa h l e k n till sina favoriter gjorde kungen omanlig och
Pa~sPnnig~
flyktig och ostadig. Han var en passiv, osjdvstandig mannish som
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stod under en annan, ofta lagattad, mans infl~ande.Det fick också implikationer Eor hans alctenshp, och en kung som vdde bort det Atenshpliga
samlivet f% att istaet ge sig hän 5t sin favorit averavrade samha%lsordningenan
Mans beroende av en annan man dorde honom oGrmögen att uppra9.ehaa
husbondevadet i sitt aktenskap och R sitt r i k . Det var viktig att regentshpet
förblev kieteronormati~,att de sexuella begären riktades mot hustrun och
att k6nsordningen inte rubbades. Mahanda fanns vissa omstindigheter i
Edvard II:syHenrik HV:s och Magnus Erikssons liv som underlättade 61deras fiender att formulera sin hitik utiframa sodomitens tankefigur.Men det
ska samtidigt påpekas att tanlcefigerren lätt h n d e anpassas till olika pohtish
siiua~oner.Det innebar att vissa föraktade egenskaper lyftes fram i den hstiIlanska oppositionen,andra i den engelska och den svensh. Utgåqspunkten
f6r kritiken var dock densamma: att kun-n hade samlag med man.
Hur s h man då förldara rädslan f6r sodomi 1ett rnak~erspekiv?P&viket
satt hotar sodomiten det
systemet? Frågorna h n besvaras utifrån
talhade till maktens centrum, shiver firn K. Smith. War makten 2 centrerd kring h n g e n blir der intima urnganget med hans kopp - oavsett om
intinnateten är verklig eller f6restad - en väg till infl~aande.&n-ns narhet
till en siirslaild man blir därmed ett hot mot etablerade maktstru~c~rer
och
hierarkier i samhdet; sodomiten hindrar mdra min att f5tiugång till kungens
person.lZ8H en tid då poPitish malctrelationer var persodiga och Inte instituGonaPiserade kunde politiken uppfa~amchartikderas utifrån begrepp som
viinskap, kiirlek., intimitet och narhet. Vanskapen var en del av den pojitislca
ideohgin och utgorde under meddtideii en gmandvd för förhaandet mellan
kung och
Men som relation mr den sirbareDen n%a wnskapen
meUann tvi individer kunde uppfattas som riskabel, sluiver Eva osterberg,
eftersom de båda7'mbstebalansera ovanf~rden avgrund soni bestod av oti%låten sexuell intimitet, eller iUojd u t b ~ n i n fran
g gruppgernen~kaped'~~~~
Det
fanns &tid en rbk att deras relation omtolkdes d
lnågot fbrbjudet, och $5.
kunde den utnyttjas P kampen om politisk makt.
oss till sist papeka att sodomi inte är en historisk kuriositet och darmed
av perifert intresse fir ddrehisto~kern.Tvartomana
Ben var stiindigt ngmarande
i det politiska systemet. H ett ddre samhae fanns sodomi "at the centre of
those concerns with power and its o-anization that have been the traditiond
coneerns of hiseurians", Gr att använda A a n Brays ord.131Det sodomitich
undergrävde ett heteronormativr- regentskap och visade p i de farliga konsehnserna w att politiska relationer var persodga. En queen lasning av
historiska ki&or avslöjar på så vis hur stor betydelse kön och semalitet har
haft för rnakmtGvwin-n i samhaet. Den kan, som vi ser det, ochå ge aaya
perspektiv på medelada maktrelationeroch kanske rentav öppna För ett annat
satt att skiva politisk historia.
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A Disobedient Sodomite: Magnus Eriksson and the Concept
of Hetemonormative Kingship
B i s article &scusses how accusations of sodomy were used as a politica8 weapon during the late MiddBe Ages. With St. Birgitta's accusations of sodomy
against the Swdish &ng Magnus Eriksson in the 1360s as a stwtingpoint,we
smdy how sodomy was used as political propaganda and why it was efkctive.
We a r p e that these allegations must be seen as part of a wder European
political pattern. Numerous cases of sirnilan charges can be found throughout
late medieval Europe. AB asse in troublesome gohticd sirnations when the
gower si-rugglebetween PUng and aristocracyhad reached a high point.
We claim that a q e e r reading of the medieval texts reveds the great importance ofbeteronormative semalitgr manifested in marita9 intimacy To diverge
from what we c d a heteronormative Gngship was regarded so seriously that
it codd be the very foeindation of sritieism against a Gng. The sodomite was
an estabJished fipre of thought that captuh-ed d the faults of &ng Magnus
Eriksson: his here§> his thoughdessness,his Pasciviousness, his indecisiveness
and his inclination to keep young and degraved men as advisors. The sodomite threatened the gender order and by doing so he jeopar&zed the ene-ire
social order. In other words, the accusations of sodomy made it possible for
Mgnus'cnacs to articdate his i n a b a v to be master in his own marriage and
consequenty master of his re2m.A sodomitewas elearly not sulted to be &ng
and the charges of sodomy could thus be used to justify a dethronernent.
Keywords: Magnus Eriksson, St. Birgitta, kngship, sodomy, queer, Middle
Ages, gender.

Noter
Arbetet med uppsatsen har möjliggjorts genom bidrag från StiftelsenTorsten Ainundsons fond
vid Kungliga Vetenskapsakademien och Helge Ax:sonJohnsons Stiftelse. V
i viil tackaThomas
Lindkvist, Oile Ferm och Jens Rydström som list uppsatsen och kommit med värdefulla lcommentarer. Vivill också tacka Elin Andersson som granskatvåra översattningar från latin.
Sancta Birgitta, Reuelaciones. Lib. VIII: Liber celestis imperatoris ad reger, (red.) Hans Aili,
i Samlingar utgivna av Svenska Fornskriftsäiiskapet, serie z: Latinska skrifter, bd VTI:8,
Stockholm 2002, cap.47, s. 177:"filius inobediencie",och cap. 49,s. zog:"dyabolicis cons3isn.
z MansTorben G&r, Ilje PolificaIIdeasfl.
Birgiftta andher Spunish &'onzssor,Alfonso
Pechu:
Liber CelestisImperatoris ad Reges:d Mirror ofPnnces,Odense 1993, s. 207. Jfr SSalomon Kraft,
Textsadier till BBgittas asevelationer,Uppsala 1929, s. 169. Bernd-Ulrich Hergemöiler ar@menterar for en senare datering - tidigast april eller maj 1362- i Mugntls versus Birgitta:Der
Kampfderheiligen Birgitta von Schwedengegen KönigMupw Erikrson,Hamburg 2003,s. 133.
3 Heliga Birgiftasoriginalfezter,(red.) Bertil Högman,Uppsala 1951,S. 81.
4 I nidskriften uppges att Magnus Eriksson sitter fangslad. Det innebär att den &rförfattad
efter slaget vid Gata i mars 1365 och före hans frigivning sommaren 1371. Se vidare Salomon
I
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Kraft, "En pamflett mot Magnus Eriksson i dess idépolitiska och l i m a r a miljö", Historisk
tidskrft 47 (qzy), s. 4, och Ingvar Andersson, Källstudier till Sveriges historia 1230-q36:
Inhemska berättandekallorjamteLibellas Magnipolensis,Lund 1928,s. 152-153.
5 Det rider ingentvelan om att B~~attarent~Libell~deMagnoEricire~eara~söka
bland Birgittas vänner, menar Michael Nordberg.Ti6 namn som har nämnts ar Petrus från &vasira,
hennes biktfader, och Nicolauc Hermani, ä r k e d j h e i Linköping. Se Michael Nordberg, d
kungMagnustidiNorden underMagnusEriksson 1317-1374, S t o c k b h 1995, s. 294, och Hans
Furuhagen, Furstinnan av Närke som blev Heliga Birgitta, Stockholm 1990, S.143-144 Jfr
Mraft 1927, S. 23. NUsenast har Olle Ferm föreslagit att nidskriftens författare var marsken
KarlUlfsson (SparreavTofta),gift med en brorsdotter tillBirgitta. Olle Ferm, Olauspehi och
Heliga Birgitta: Synpunkterpå ett nytt satt att skriva historia i r~oo-taletsSverige, StockhoPm
2oo7,s.18,not19.
6 Libellus de Magno Erici regei Scriptores Remm Svecicarum mediidvi. Bd 3. Uppsda 1876, S.14.
7 Birger Bergh,HeligaBirgitta: åttabarnsmorochprofet,Lund zooz, s. 113.
8 nord berg,^. 292.
9 furu hagen,^. 141-142.
ro Ruth Mazo Kams, Sexualiq in Il/ldievaIEurope:Doing unto Others,New York zoos, s. 129.
(ICarras zoo';a.)
II John Boswell, Christianity, SocialTolerance,andHomosexzcality:Gay People in WesternEurope
from the Beginning @e ChristianEra to the Fowteenth Century,Chicago 1980,s.$4.
12 Kritiken mot John Boswells arbete diskuteras i Z e Bosweil ?;Sesis:Bssays on Christiani%
Social'Helerance,and Homosexuality,(ed.) Mathew Kuefrer, Chicago 2006.
13 Michel Foucault, Sexualitetens histouia, bd I: ViZjan att veta, [rg76], övers. Britta G r ö n d d ,
bearb.Per MagnusJohansson, Göteborg zooa, s. b4.Aven om begreppet sodomi kunde avse
allt k6nsumgange som inte ledde till att barn avlades, står det klart att medeltidens manniskor ofta forstod det som anala samlag mellan man. PCarras zoosa, s. 135.Våra resonemang
rör därför mans relationer och manlig sexualitet. Om samkönat begär och sexuellt umginge
mellan kvinnor, se Judith M. Beniiett, "'Eesbian-Lie' and the Social History of Medievd
Lesbianism",]ournaf +e History of SexuaIig 9 (zooo), s. 1-24; Jacqueline Munay,'Twice
Marginal andTwiceInvisible:Lesbians in the Middh Ages",i Handbook ofMedievalSexuality, (ed.) Vern L. Bullough &James. A Bmndage, New York 1996, s. 191-222; Same SexLove
and Desire among Women in the Middle Ages, (ed.) Francesca Canadé Sautman & Pamela
Sheingorn,New York 2001.
r4 David Hdperin,"Forgetting Foucault: Acts,Identities,and the History of Sexuality",Representations6-j (r998), s. 99 och 109.
15 Carolyn Dinshaw, Getting Medieval: Sexualities and Communities, Pre- and Postmodern,
Durham 1999,s.194-195.
16 Marl~D.
Jordan, Zelnvention @domy in Christian neology, Chicago 1997,s. n63
17 Heliga Birgittm originaltexter,s. 8o:"gubleka gzrninga oc Indiska sibuanno".
18 Helka Birgitta originaltexter,s. 82:"zngum kzttara pizna zfla forrapara".
19 Olle Ferm,"Hebga Birgittas program for uppror mot Magnus Eriksson: En studie i politisk
argumentationskonst",i Heliga Bi-itta - budskapet och3rebilden: Föredrag vidjzlbikumssymposiet i hdstena3-7 oktober 1991, (red.) M Härdelin & Mereth Lindgren, Stockhoh
1993, S. 139. Birgigas uppfattning om motståndsratt diskuteras också i Elisabeth Lundqvist,
"Fk man störta en usel kung? Den heliga Birgitta och de svenska reformatorernas skilda
uppfattningar",i Forskningsfronterzjyttasfram: Utbildningskulturoch makbultur, (red.) Hans
Albin Larsson,Bromma 2003, S. 140-165. O m hänvisningar till de svenska medeltidslagarna
i Birgittas uppenbarelser, se Sven-Erik Pernler,"Tres leges sunt': Om lagmansdottern och
lagarna7',iHeliga Birgitta -budskapet ochforebilden:Föredragvidjabileumssymposieti hdstena
37oktoberrggr,(red.) AlfHärdelin &Mereth Lindgren, StocWiolrn1993,s.~~-65.
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zo G&r,s.216.
21 Den politiska utvecklingen i det svenska riket under sent 1350-tal diskuteras i Lennart
Sjöstedt,Krisen inom detsvensk-skånska valdetr356-1359, Lund r954.
22 HeligaBirgittas originaltexter, s. 8o:"rikeno styra zpte guzvina ra]?um",och s. 82:"sinum ]?i=nistomanum Yyba". G i r , c. z16.Tore Nyberg gör en annan t o h i n g . I upprorsmanifestet
finns helt visst en plan för hur aristokratinska handla, menar Nyberg, men det är inte Imngen
själv som är Birgittas politiska motpart - snarare aristokratin. För Birgitta var procediiren
avgörande, att aristokratin handlade på ratt satt. Möjligen var det så att stormannakretsen
i Sverige missförstod hennes uppfattning om Magnus Erikssons regentskap.%re Nyberg,
"Birgitta politikern", i Birgitta av Vadstena:pilgrim och profet 1303-1373: En jubihmsbok,
(red.) Per Beskow &Annette Landen, Stockholm 2003,s. 93 och 101-102. För en mer a h a n
reflektion över Birgittaspolitiskaverksamhet,se Erik Lindberg,"Birgitta - politikern",i Birgitta -jemivzist, politiker och helgon:En antologifr& Birgittajubileumsäre~3vidlink@ings
unioersitet,(red.) Marin Schuback,Linköping zoos, s. 79-95.
23 Gottfrid Carlsson,"Meliga Birgittas upprorsprogram",i Arcbivistica et medi&visticaErnesto
Nygren oblata,(red.) Inpar Andersson m.fl., Stockholm 1956, s. 87 och 95.
24 De svenska tronstriderna under tidigt 1360-tal behandlas i Sten Engström, BoJonsson.I..Till
rn,~ppsala193~,~.39-86.
z5 Kraft 19~7~s.g;Andersson,
s. 138-143. Kyrkohistorikern Kristin Drar anser att den förenklade
dualism som praglar ett sådant tankesystem inte återfinns hos Augustinus utan ar en senare
utveckling. En annan väsentlig kritik av Ingvar Anderssons analys är att Augustinus aldrig
ansåg att Gudsstaten kunde uppnås i den här världen. En världslig stat som kontrollerades
avkyrkan är ett senmedeltidapåfund med rötteri kanoniskratt,menar Drar.Hennes slutsats
är att Birgitta försökt påtvingaMagnus Eriksson ett fursteideal som utgår från kanonisk ratt
men också från den svenska landslagen. Kristin Drar, Konungens herraväldesäsom rittvisuns,
fridens ochfrihetens beskyddare: Medeltidensjiirsteideal i svenskt hög- och senmedeltida Källmaterial,Lund 1980, s. 95 och 1x5.Aven Mans Sorben G b r awisar uppfattningen att Birgittas
fursteideal skulle grunda sig i Augustinus lära. Man anar istaet en aristotelisk statssyn i
upprorsmanifestet.G i ,
s. 219.
26 Kraft 19~7,
s. z;Andersson,s.~~~-112.
27 Den medeltida uppfattningen om ett rättfärdig krig diskuteras i Frederick H. Russel4, Ihe
Just Warin the MiddleAges,Cambridge1975.
28 Andersson,s. 1x2. En översiktlig diskussion om augustinska inslag i svensk historieskrivning
under medeltiden finns i Michael Linton,"Rex iustus och iniustus", i Kulturhistorisktlexikon
for nordisk medeltidfrin vikingatid till reformationstid, (red.) John Granlund, bd 14, Malmö
1969, sp. 60-154.
29 Carlsson,s. 97.
30 Ferm 1993,s.140. Kristin Drar menar dockatt anklagelsenmot Magnus Eriksson egendigen
inte handlar om omkt. Han lastas däremot för att ha handlat omdömeslöstnär han valt att ta
råd avvissa världsligaman och inte de gudfruktiga.Drar, s. III.
31 Libellur deMagno Erici rege, s. 14:"Eoden tempore cepit gaudium verti in dolorem."
32 and ers son,^. 156.
33 Annamarie Jagose, Queer Iheory: An introducfion. New York 1996, s. 17. Se aven Steven
Seidman, "Deconstructuring Queer Pheory or the Under-Iheorization of the Social and
the Ethicd', i SocialPostmodernism:Beyond identitypo(ifi (ed.) Linda Nicholson & Steven
Seidman, Cambridge 1995, s. 117; Don Kulick,"Queer"Iheory: Vad är det och vad är det bra
för?", lambda nordica 2:~-4(1996), s. 9-10.
34 Simon Ca~int,"StraightMinds/'Queer'Wishes in Old French Hagiography:La Kede Sainte
Eupbrosine", GLQ:AJournalofLesbiandand Gay Studies 1:4 (1995)~s. 441. Gaunts artikel i en
omarbetat version finns också utgiven i Premodern Sexualities, (ed.) Louise Fradenburg &
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@arlaFreccero, New %rk 1996,s. 153-73. För en god om än kritisk genornghg av olika
queerteoretiska perspektiv i medeltidsforskningen,se M e n J. Frantzen, Before the CZoset:
Same-Sex Lovefrom BeowrulftaAngels in America, Chicago 1998,s. 1-z9.Aven Glenn Burger och Steven F. Mniger diskuterar olika satt att förhalla sig queer till medeltiden i Queering
Exempel på queer Iasningar av medeltida
the Mddle Ages, Minneapofis 2001, s. XI-xx~r~.
texter finns i Dinshaws bok Gettingilledievalmen även i QueerIberia: Sexdities, Cultures,
and Grossingsfromthe MiddleAges to the Renaisrance, (ed.) Gregory S. Mutcheson &Josiah
Blackmore, Durham 1999;Richard E. Zeikowitz, Momoeroticism and Chiwalry: Discourses
ofMale Same-Sex Desire in the Fourteenth Cenary, New k0rk 2003; William Burgwinkde,
Sodomy, Masculini4, and Law in Medievalliterature:Fmace andEn&aand, 1050-1230, New
York 2004;Anna IYosowska, QueerEovein theMiddieAges,NewYorkzoos.
35 W.M. Ormrod,"The Sexualities o f Edward Il", i B e Reign .fEdu/ardl%.lVe2oPerspectives,
(ed.)Gwilym Dodd &Anthony Musson,York 2006,s. 26.
36 Muras zoosa, s. 23.JfrJamesA.Brundage,Law, Sex, andChistian Society inMedievalEurope,
Chicago 1987,s.580-582
39 Michael Goodich, B e Unmentionable Ece:HomosexualityintheLaterMedievalPeriod7Santa
Barbara 1979,s. 26 och 6o;JacquesGhiffoleau,"DirePindicible:Remarques sur la catkgorie
du nefandumduX4e a u m e siecle", iAnnalesESC4~:z(rgqo),~.
289.
38 Karras zoosa,s.136.
39 Sodomibegreppetsframväxt inom teologinoch dess obestämbarhethar diskuterats avMark
D.Jordan.Han menar att kyrkomannen Petrus Damiani troligenvar den som skapade ordet
sodomia och da inbegrepfoljande fyra handlingar:att onanera,att smeka någon aimans penis
och sjalv bli smekt, att fi utlösning mellan någons lår o& att ha anala sadag.Jordan,s. 46.
Tisynd mot naturen räknar ieologen%omas av Aquino att f2 uuclösning utan samlag, att
få utlösning av samlag med en varelse av annan art, att fiutlösning av samlag med någon av
samma kön och att få utlösning på annat sätt an det naturliga - antingen med ett opassande
redskap eller på andra opassande sätt.Jordan,s. 144. Förvirringen kring begreppen sodomi
och synd mot naturen uppmärksammas också i Vern L. Bdough,'%e Sin against Nature
and Homosexuality",i SexualPractices and the Medieval Church,(ed.) Vern k. Bdough Br
James Bnindage,BuE;mlo1982,s.5511.
40 Goodich, s. 62-63; Jordan,s. 147.Att de medeltida teologerna med sådan kraft fördömde
sodomi h n förmodligen förklaras av att sodomitiska handlingar ofta associerades med
prästerskapet. Som V.A. Kolve påpekar fanns också en oro for samkönat umgänge innanför
Idoseens murar. VA. Kolve, "GanpedelSon of Getron: Medieval Monasticism and the
Drama o f Same-Sex DesireV,iSpeculuvn73 (q@),§.1039-1041.
41 Goodich,s. 34;Jordan,s.17.
42 V e m E. B&ugh,"Postsuipt: Heresy,Witchcrrnft,and Sexuality", i SexualPracticesand the
Medied Church,(ed.) Vern E. Bullough &games Brundage, Buffalo 1982,S. 206 och 210;
Bmndage 1989,s.313.
43 JamesA. Brundage,"The Politics of Sodomy: Rex V.Pons Hugh de Ampurias (13ri)",iSex in
theMiddleAges:ABookofEssays7(ed.)JoyceE. S&sbus;New%órl~x991,s.~4o.JfrGoodich,~.
7-10.
44 Goodich,s.3-g;Jordan,s.~o-28;
k r a s zoosa,s. 132-134.
45 Goodich, s. ~o.$acquesGhioleau anser att senmedeltidens inkvisitionsprocesser öppnade
för sodomianklagelser.s et är inkvisitionenstortyr under tidigtqoo-tal som gör det möjligt
att tala om det onämnbara. ChiEoleau,c.303.
46 Zeikowitz,s. 104.
47 Ban Mortimer,"Sermons of Sodomy: A Reconsideration of Edward PIS Sodomitical Reputation",i %e Reign ofEdwardDNm Perspctives, (ed.)G d y m Dodd &Anthony Muscon,
Yorkz006,s.5~.
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48 Malcolm Barber, %e Trialfthe Templurs,Cambridge 1978,s. 246-247.
49 Goodich, s. 12; Zeikowitz, s. 107-113. En mer grundlig genomgång av anklagelserna mot
tempelherrarnafinns i Barber,s.178-192,248-252.
51 bar ber,^. 221-231.
52 Brundage 1991,s. 243.
53 J. S. Hamilton, Piers Gaveston,EarlofeornwaZl,go7-r3r~:PoliticsandPatrona~e
in thedieign
ofEdzuard D, Detroit 1988, s. 4749; Pierre Chaplais, Piers Gaveston:Edward IFs adoptive
brother,Oxford 1994, s. 42-43.
54 Flores Historiarum, (ed.) Henry Richards Luard, bd 3, i Remm Britannicanim medii zvi
scriptores 95:3, Vaduz 1965, [London 18901, s. 229:"Q vesana seultitiaregis Anglomrn, a Deo
et hominibus cunctis reprobanda,qui sibi propriam infarniain et concubitus illicitos peccatic
plenos non diexisset, neuquaquam tam generosam regni consortem et dulces amplexus
conjugales in contemptum generis sui alatere suo removisset!"
55 Annales Paulini i Chronicles ofbe Reigns @Edward1 andEdwardII., (ed.) William Stubbs,
bd I, i Rerum Britannicanim medii %viscriptores 76, Vaduz 1965, [London 18821,s. 262: "I11
omnem igitur terram exiit rumor isre, quod rex plus amaret hominem inagum et rnaleficum
quam sponsarn suam elegantissimam dominam et pulcherrimam mdierern."
56 Natalie Fryde, l 6 e Tyranny andFallofddward14 13.21-gz6, Cambridge 1979,S. 47.
57 B e Register @Bishop Grandiron, Birhop fExeter, (ed.) F.C. Ilingeston-Randolph, bd 3,
London 1899,s. 1542:"tyrannus et sodomita".
58 Ormrod, s.33.
59 Ormrodys.27.
60 Mortimer, s.49.
61 W i a m D. Ph&ps,Jr, Enrigue IVand the Crisis ofF$eenth-Century Castile 1425-1480,
Cambridge 1978,s.7677.
62 Diego de Valera, Memorial de diversas hazafias,(ed.) Juan de Mata Carriazo,i Coleccion de
crónicas espaholes 4, Madrid 1941, s. 99: "A tierra, puto." För en diskussion om de rituella
inslagen i Henrik ILSskenavsättningen,se Angus MacKay,"nritual and Propaganda in Rft e e n t h - C e n q Castile", PasfandPresentro7(1985),s.3-43.
63 Barbara Weissberger, "'iA tierra, puto!' Alfonso de Patencia's Discourse of Effeminacy", i
QueerIberia: Sexualities, Cultzcres,and Crossingsfrom the Mddle Age to the Renaissance, (ed.)
Gregory S.Hutcheson &Josiah Blackmore,L)urham1999,s.301.
64 Alfonso de Pdencia, Cdnica deEnriyue IY, övers.Antonio Paz y Meiia, bd I, i Biblioteca de
Autores Espafioles 257,Madrid 1973,S. 82.
65 Phillips,s. 94-95.
66 Weissberger,~.296.
67 Zeikowitz,s. 105-106.
68 Exemplen är flera. När ett antal biskopar och andra diskuteradevarför den engebke kungen
Rikard %I(1367-1400) borde störtas från tronen fördes också hans könsliv på tal.Atthngen
hemfoll åt lögner, vansinnesutbrott och sodomi var skäl nog att fa honom avsatt, menade
upprorsmannen. Zeikowitz, s. 127. Christopher Fletcher beskriver hur Rikard 11:s kritiker
också vande sig mot det pojkaktiga och det kvinnliga i hans karaktix Det gjorde honom
ovärdig att regera, ansåg man: "like the boy and the woman, his unstable physicat make-up
led him into vice and made him unworthy to de.'' Christopher Fletcher, "Manhood and
Politics in the Reign of Richard II", Pastandpresent 189 (2005), s. 38.1 Böhmen beskylldes
Rikards svågerVáclavIV (1361-1419) for att pliga sitt folk med tunga skatter och beröva aristokratin dess ämbeten.Han äiskade hundar men inga människor och uppvaktade skagglösa
ynglingar men inga kvinnor, påpekade en kritiker och antydde att Václavs begär till unga
manvar ett utslag för det bestialiska i hans persodighet. Hergemöiler,s.
Aven i kritiken
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motJohan HI av Kasiilien (1405-1454) talas det om den onämnbara synden,denvärsta avdem
alla, som hans favorit kvar0 de Luna förde med sig till hovet. Dar påpekas också att både
kungens kropp och själ förhäxades av de Lunas konster. Gregory S. Hutdieson7"Desperate1y
Seekng Sodom: Queerness in the ChroiliclesofAlvaro de Lun;P',i QueerIberia: Sexualities,
Gultures, and Crossingsfrom tbeMiddleAgesto the Renaissance,(ed.) Gregory S.Hutcheson &
Josiah Blackmore,Durham 1999,s. 227.
69 Sancta Birgitta,dieuelaciones.Eib. VIPI,cap.16, s. 11o:"quodam sagace homine adulatorem.
VIII, cap. 16, s. IIO-TII: "Quia ilPe vePlera habet ouina, sitian
70 Sancta Birgitta, Reuelaciones.
inextinguibilemetfraudisvenenum in corde. Siverorexaudieritconsiliaeiuseivult amiciciam
eius et disso~ueritse cum eo,confidendo~1enarie
de eo,reprobabitur a me et erit Prouerbimm et
ridiculum multomm dicencium:'Ecce rex similiorest asino coronato quam principi!"
71 Uttrycket "slåx sig lös med honom" är Piamtat ur Tryggve Lundéns svench översättningen
av Birgittas uppenbarelser. Verbet dirsoluo betyder 'upplösa, uppkava'men har i sin adjektiviska form, dissohtus, aven innebörden 'lättsinnig, tygellös'. Glossarium till medeltidslatinet i
Sverige, (red.) UUaWesterbergh &Eva Odehan, bd 1,Pasc.4, Stocldiolm 1976,s.332.Tryggve
Lundin lyckas i sin översättningbalansera dessa betydelser nar han låter uttrycket behålla en
&män karaktär men samtidigt ger det en sexuell underton. Den heliga Birgitta, Himmelska
~enbnreIser,övers.'IrryggveLundin,bd3,Malmö 1958,s. 281.
92 Sancta Birgi~a,Reuelaciones.
Eib. WII,cap. 19,s. 115.
93 Tryggve Lundén anser dockattvargen i Birgittaas uppenbarelse syftar på den danske kungen
Qddemar Atterdag vars dotter Margareta omtalas i ett senare stycke av texten. Himmelskra
uppenbarelsersbd 3, s. 256. Som Michael Nordberg påpekar ar det en ratt osannolik slutsats.
Det är inte trohigr att en kung skulle upphöja en annan kung och ta honom till rådgivare.
Nordberg, s. 282-283.
74 Hans Gillingstam,"BengrHafridssons att", i &&e szrenskafralsesläkter,(red.) Folke Wernstedt, Hans Gállingstam &Pontus Möller, Stockholm 1957-1959>s.115.
95 Sven Tunberg, "Bengt Algotsson", i Svenskt biograzsiskt lexikon, (red.) Bertil BoeSlius, bd 3:
Beck-Friis -Berndes, Stockholm 1922,s. 185.
76 Birgitta Fritz, Hus, landoch län: Förvaltningen i Sverige 1250-1434, bd I, S t o c b o h 1972, s.
go-gr; bd z,Stockholm 19~3,c.119.MÖjligenvarBengt~gotsson
aven ståthallarei Sl~ånevid
~ ~ ~ o - t a mitt,se
l e t s Sjöstedt, s. 185-186.
79 Hans GiUingstam,"HertigBengt Algotsson och Magnus Nilsson Röde", Historisk tidskrft
70 (1950)~s. 21.Jfr Hans G&ngstm,"Upptechingen om mordet på hertig Bengt Algotsson",H~toriSktidskrift70(1950)~s.
297-298.
78 Sancta Birgitta,Reuelaciones.Lib. VHII,cap. I ~ , S . I I ~ , cap.31~
O C ~ s.137.
79 Sancta Birgiaa,Reuelaciones.Eib. VIII,cap 19,s. 115.
80 Nordberg, s. 283.
81 Alan Bray, "Homosemality and the Signs of M d e FriendsPiip in Elizabethan England",
History WorkshopJournalzg (19go), s. r.
82 Bray, S. 10-11.
83 Bray, s. II.
84 Herman Schiick,Rikets radoch män:Herredag och radi Sverigerz8o-148o, StocL&olm 2005, s.
72-73. SchiickpåpePwatt herremötet och rikets råd inte var särskilt framtradande i det politiska systemet under Magnus Erikssons regentskap, åtminstone inte fram t 3 a355 Krisåren
1356-1359 innebar dockenvitalisering av herredagen. sch ii ck,^. 81och 126.
8s Uppenbarelsen visar en påtaglig likhet med upprorsmanifestet och är sannolikt tilkornmen vid samma tid, alldeles i början av 1360-talet. Nordberg, s. 285-286. De är dessutom
uppbyggda på kiknande satt; beskrivningen av Magnus vanstyre inleds med en antydan om
sodomi och följs av ett ifrågasättandeav oin han har den ratta tron. Salomon Kraft harvelat
se texterna som parallella. Han menar att upprorsmanifestet inte placerades bland övriga
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uppenbarelser när de sammanstaEldes av det skalet att innehåliet däri skulle ha dubblerat
innehallet i rättegångsuppenbarelsen. Upprorsmanifestet fördes därför d
ide bifogade uppenbarelserna. Kraft 1927,s. 23. För en annanuppfattning, se Andersson, s. 168.
86 Rättegångsscener är mycket vadiga hos Birgitta och har förkParats med hennes uppväxt i en
lagrnanslakt.Birgit Kiockars talar om ett juridiskt satt att tanka hos Birgitta.Birgit Hockars,
Birgitta och böckerna. E n undersökning a v den heliga Birgittas kallor, Stockholm 1966,s. 41 och
140.Jfr Bergh, s. 152-153.
87 Sancta Birgitta,Reuelaciones. Lib.WII, cab.56, s. 214.
88 Sancta Birgitta, Reuelaciones. LPb. VIIT, cab. 56, s. 217: "Et ego consului rege quedam peccata
facere in occulto, que ipse non audebat agere in aperto. Cui eciam persuasi &u et multas
oraciones et psalmos legere sine attencione et deuocione cordis [...] Persilasi quoque regi, ut
ceteris bonis viris regni despectisunum super omnes hominem eleuaretet pre omnibus preficeret et eum plus quam se toto corde diiigeret,filium eciam proprium odiret, communitatem
populorum regni cui exaccionibus grauaret, homines interiiceret et ecclesias spoliaret."
89 Ingvar Andersson anser dock att det är skenhelighet som Magnus gjort sig skyldig tiU.
Andersson, s. 140.
90 Det var på der sättet som sodomi skullebehandlas i bikten enligt mångabotböcker. Den som
begått synden forstod vad den innebar. O m han inte gjorde det kunde talet ge inspiration
till nya synder. Karas zoosa, s. 137. Mark D.Jordan anser att den tidiga användningen av
ortnamnet Sodom i botböckerna tjänar samma syfte. Det skulle avslöja for de som redan
visste men dölja för andra.Jordan, s.41.
91 Andersson, s. 140-141. Den sodomitiska synden ansågs kunna orsaka jordbävningar, hungersnöd och pest. Brundage 1991,s. 239;Jordan, s. 100.
92 LiDellus de Magno Erici rege?s. 14. ïnterea rex crebrescente fama sua et audacia regine cepit
exaltare militemvnum,in quem ambo consimili affectu consenserunt rex scilicet et regina,et
digentes eum plus quam filios suos fecerunt eum ducem, tradentes ei quasi tomm regnum
et omnia nobiliora et forciora castra, filiumque suum, quem antea rex creauerat regem, fecit
vocari et esse ducem; de quo quidem facto licet omnes nobiles et alii in regno turbarentur,
nullus tamen in aperto reclamare audebat, antequam iilius suus venit ad etatem, qui animams
consilio et auxilio maiorum et diciorum in regno sapienciorumque mouit bellum contra
ducem illum et consequtus de eo victoriam reuicit terras et castra ipsumque expulit in vicinas
regiones. Filius itaque potens cepit esse in regno, qui patri et matri partem de regno deputauit
ad sustentacionem eorum, jurans aperte se duci expulso numquam datuium amiciciam,sed
morte aamra si obtinuerat eum dampnaturum."
93 Mönstren h n n s igen från en avBirgiaas uppenbarelser: Lib.Vl[II,cap.56. Efter författarens
beskrivning av hur vaniaran återupptogs f ~ l j een
r lista över de realpolitiskafelsteg som Magnus gjorde sig skyldig till. Det råder ingen tvekan om att L i b e l h de Magno Erici rege står i
beroendeförhallande till Birgittas uppenbarelse. Kraft 1927, s. II, och 1929,s. 166-167 och 180.
Michael Nordberg anser att författaren till Lidellusde Magno Ericiregeockså har påverkats av
den engelskeh n g e n Edvard 11:s öde.Nordbergfinner det sannolikt att den andraupphöjelse
har lagts till for att göra berattelsen mer Överensstämmande med krönikorna om Edvard II.
Nordberg, s. 284.
94 Sancta Birgitta, Reuelaciones. Lib. VIII, cap. II, s. 99: "Set iste rex et regina consenserunt in
unum agparens bonum set non discretum, quod altera pars consensit voto continencie ex
feruore nouicio et ex zelo indiscreto et leuitate animi, alia vero pars ex quadam placencia et
impulso subito et causa fugiendi doloris."
95 Avhallsamhet inom äktenskapet under medeltiden diskuteras i Dyan EUiott, SpiritualMarriage: SexuaIAbstinence in Medieval We&, Princeton 1993.
96 Heliga Birgittas uppenbarelser,(red.) G.E. Klemming, bd 3, Stockholm 1861, s. 318: "aff nyom
ok bradhom hita ok oskauicom älskogha".
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97 Sancta Birgitta, Reuelaciones. Lib. VIII, cap. 31, s. 137:". ..quia morïbus et voluntate immutati
sunt. Hominem quoque deradicevipperea eleuauemnt".
98 nord berg,^. 284.
99 Zeikowitz,s.106:'litThileSodom~'itselPceom
surfaces in the trial testimoniesofthe ]Mnights
Templar or the chronicles concerning Edward II and Richard HI.. . it is dways hovering
nearby as a hint,a suggestion,apossib%ty."
IOO Libellus deMagno Erici rege, s. 14: "Eodem tempore cepit gaudium verti in dolorem,quia rex
attediatus noluit commisceri carnaliter regine,quod ipsa attendens consensit ad tempus. Sed
retractans propositum d i t et prodidit aliquibus de consilio regis se male contentari et egre
ferre inchoata. Swasum est igitur regi mutare intentum s ~ m ex, quo non placide regine respondit ille se malle penas amarissimaspati et mortem quam mutare anirnum suum et redire
ad consweta. Sic itaque rex et regina chohabitabant ad tempus in honore debito in concordia
exteriori solita in reuerencia mutua, sed latencia cordium dissimile appapenciurn paucis erant
nota, licet multi veritatem coniecturarent.Tandem processu temporic procurante dyabob
rex victus voluptate et consentiens cepit exercere achim carnis sed contra vsum nature er
consuetudinem."
IOI Se Magnus Erikrsons Lanaklag, Konungsbaken 4 i Corpw iz~ris
sueo-gotorum antigui. Samling
af Sveriges GamlaLagar,bd~o:KonungMagnzlsEmkssonslandslag.(red.) C.J. SchlytersStockholm 1862,s.l:"Huikin en afinrikis foddum,okhzlzt dkununge sunum z n be til eru."
102 John Carmi Parsons, "Family, Sex, and Power: %e Rhythms of Medieval Qyeenship", i
Medieval Queenship,(ed.) John Carmi Parsons, Stroud 1994,s.4.
103 Frantzen, s. 14.
104 O m sodomi som hor mot könsordningen, se Ruth Mazo Karras, "The Lechery niat Dare
Not Speal~ltsName: Sodomy and the Vices in Medieval England", i In the Garden $Evil:
%e Vicesand Cdture in theMddleAges, (ed.) Richard Newhauser,Toronto2005, S. 202-203.
(Karras 200jb.)
105 Corinne Péneau,"Révélations et élections: Le corps du roi et la parole dans les Rév6lations
de Sainte Brigitte", Mkdiévales jo (2006)~S . 86 och 94. Såval Bjarn Bandlien som Agneta
Ney betonar det okontrolleradeoch djurisla som en motbild till det manliga under nordisk
medeltid. Bjarn Bandlien, Man orMonster:Negotiatiom ofMasculinity in OldNorse Society,
Oslo 2005,s.349-352; Agneta Ney,"Vapen ochverbdtvect: Om genusidentitet i den norröna
litteraturen", i Manligt och omanligt i ett historisktperspektiv, (red.) Anne Marie Berggren,
Stockholm1~99~s.47-58.Intressant
ärockcå attMagnus Eriksson i en senare tradition (1450tal) justjämfors med ettnförnuftslöstdjur". Ferm 2007, s. 19-20.
106 Jfr Malin Grundbergs analys av genus och heteronormativitet i Vasatidens kungliga ceremonier. Hon menar att'madighet var en förutsättning for rattmatigt innehav av kungaambetet". Malin Grundberg, Ceremoniernasmakt:MaktöverJoringoch-nu i fisatidens kungliga
ceremonier,Lund 2005,s. 235. Se aven s. 62-64.
107 Gilk~r,s. 213-214; BONmqvist, Norrön niddiktning: Traditionsbistoriska studier i versmagi,
bd r: Nid motfirstar, Uppsala r965, s. 82-83. Jfr AZdre Estgötalagen, Rittlösabaken 5, som
utdömer böter for ett påstående som'jag såg att en man hade samlag med dig". Corpus iuris
sueo-gotorurn antipui. Samling af Sveriges GamlaLagar,bd I: Westgöta-Lage (ed.) H. S. Gollin 8LC.J. Schlyter,Stockholm 1827,s.38:"Iak sa at mabzr sarb pik"
108 Preben Meulengracht Sarensen, Norwnt nid Forestillingen om den urnandige mand i de
islandskejagaer, Odense 1980, s. 24. Jfr Folke Ström, Nia, ergi and OldNorse maralattitudes.
B e Dorothea Coke Memoriallechrre in Northern Studies deliveredlo May 1973 at University
CollegeLondon, kondon1974,~.ro.
109 Henric Bagerius, "Kvinnokarlar: Medeltida man i manlighetens gränsmarker", i Grinser:
Populärvetenskapl~af.reIisningarhillna under Humanistdagarna den 4-5 oktober 2003,
Göteborg 2003, s. 29-34. Det var inte alltid som niddilctaren gjorde mannen till kvinna i sina
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beskyllningar. 1nidet kunde en man också liknas vid ett hondjur, en träi eller ett monster. Se
vidare Bjnrn Bandlien, s. 98-114.
n o G i h r , s. 214.
III Jonas Liliequist, "State Policy, Popular Discourse, and the Cilence on Womosexual Acts in
Early Modern Sweden', i Scandinavian Homosexualifies:Essays on Gay and Lesbian Studies,
(red.)Jan köfs~öm,NewYork1998,~.~2-~3.
rrz Sancta Birgi~a,Reueiaciones.Lib. VIII, cap. 56, s. 218.
113 Sancta Birgitta, Reuelariones. Lib. VIII,cap.s6,s. zrb:"corriperetviriliter".
r14 HeligaBirgittas originaltexter, s. 82-83:")~~-~1
oc maniekit hizrta".
115 Jfr dockJonas Liequists slutsats att Magnus forvisso anklagades for allvarliga synder men
inte berövades sin maskulinitet, Liliequist, s.42-43.
116 Zeikowitz,s.~og-106.
117 Ormrod,s.jg.
118 Jean Froissart, Chroniyues, bd I: Depuis le r2gne d'EdouardIIjusqu2 l'ouwerture des hostilde's
entre le roideFranceetle roid2ngleterre (1307-1340), (ed.) GeorgeT.Diller,Gen&ve1991,s.34.
Claire Sponsler menar att Jean Froissarts skildring av Edvard 11:s avsattning"enlists avariety
of heteronormative discourses, particularly those valorizing marriage and procreation, to
attack same-sex desire."Claire Sponsler,"lhe King's Boyfriend: Froissart's PohticalTheater
of 1326",i Queering the Middle Ages, (ed.) Glenn Burger &Stephen E Kniger, Minneapoh
2001, S.144.
r19 Ian Mortimer menar att traditionen om hur Edvard I1valdtogs till döds spreds under 1330talet och uppfattades som propaganda avmånga krönikeförfattare. Flera av dem var inte ens
övertygadeom att kungen hade mördats.Mortimer,s.~3-59.
120 O r m r o d , ~ . ~ ~ - ~ ~
121 Lidellus de Magno Erici rege, s. 14:"Et satis videbatur absurdum et suspecnim omnibus reginam intromittere se de negociis takbus regni,rege in domo pacifice residente."
122 Blankas agerande i Lidellus demagno Erici rege ansluter till en europeisk idétradition i det
medeltida samhallet där drottningar framstiiides som giftmördare. Det var särskilt drottningar som - i likhet med Blanka - hade hämtats från utlandet som ansags vara benägna att
förgifta människor. Franck Collard,Le crimedepoison au Moyen dge,Paris 2.003, s.115-116.
123 Här kan vi konstatera att författaren tiii Libellus de Magno Erici rege givit den svenska
drottningen ett mindre handlingsutrymme an hon i sjäiva verket hade. Som Steinar Pmsen
påpekar var Blanka en mäktig drottning som regerade riket i Magnus frånvaro. Mon hade
dessutom ett eget'ZrottningadömeViNorgesom hon ensam styrde över. Steinar Imsen,"Late
Medieval Scandinavian Queenshipn,i Queensand Queenship in MedievalEurope: Proceedings
fi Conjrence beldat King1 Gollege,London, April~pgg,(ed.) AnneJ. Duggan, Woodbridge
1997,s.61-62 och 69.Bet tycks med andra ord havarit accepterat att drottningen deltog iriksstyret och regerade över sina egna förlaningar. Men uppenbarligen fick inte hennes beslut
inkräkta på kungens mahtövning; att ett agerande som Blankas hotade könsordningen
framgår av Libellw deMagno Erici rege.:
124 Tdnamnet smek uppkom senare och är, somgonas Liiequist visar, dubbeltydigt. Det har
tolkats son~'Smekning"ochdå förbundits med Birgittas anklagelser.Men under medeltiden
hade smek också starka konnotationer till "smicker". Olaus Petri förklarar i en krönika
från 1500-taalet att Magnus fick tanamnet då han gav bort S h e till den danske kungen
Valdemar Atterdag som övertalat och smickrat honom att göra så. Ordet smek refererade till
godtrogenhet och undfallenhet i politiska frågor men förmodligen också till en effeminerad
man. Liliequist, s. 43. Som vi ser det finns ingen motsättning mellan ordets två betydelser.
Båda kan dessutom hänföras till Birgittas beskrivningar av Magnus Erikssons misstänkta
relation till den sluge smickraren.
n
.
5 Sancta Birgitta, Reuelaciones.Lib. VIII, cap. 47, s. 197:"filiuinobediencie".
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126 Nordberg, s. 288.
129 Bra~s.13.
n28 Alan K. Smith, "Fraudomy: Reading Semality and Politics in Burchiello", i Queering the
Renaissance, (ed.)Jonathan Goldberg,Durham 1994,S. 85.
129 Lars Hermansson, "VancPap som politisk ideobgi i Saxo Grammaticus Gesta Danonad,
Hirto~i;skfidskr$~q(zoo3),s. $46.
130 Eva Osterberg,"Vänskap - hot eller skydd i medeltidens samhide? En existentiell och etisk
historia", Historisk tidskr$ n23 (2003)~c. 561. Citatet åsyftar vänslap inom klostret. Vi har
tagit oss friheten att låta det stå mer generellt an det forst kanslcevar tänkt.
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