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Sawo - Valdemar - Absalon

Valdernarstiden utmarks enligt en spridd uppfattning av ett "harmaniskt
samarbete" mellan storman, biskopar och khi~ngar.'Var huvzadk2lla f6r
starfe delen av perioden ar Gesta Danoreamg iiven om Saxo Biit sin historia
sluta med erövringen av Pomrnern 8185, avslutade han inte sitt arbete f6rr h ca 30 ar senare. Och som "spdtryk for en hiistorikers virksomhed i Valdemarstiden" erbjuder Gesta Danomm sissaan kvarleva en enast5ende inblick i tidens problematik.
Enligt gangse uppfattning f6rhar1igar Saxo valdemarerna och uttrycker
i sitt verk tidens officiella vairderingar. D5 ju Sax0 skrev p5 iirkebiskop Absalons uppdrag, har incm Saxoforskningen desa Gvertygelsen ratt, att valdemaaernas palktik ocksa var a r k e b i ~ k o p e n sVidare
.~
meter ofta uppfattningen att Saxo troget aterger Absalons asikter och ~ ~ n s a Det
t t . ar
~ på d m na tolkning av Gesta Danorum som bilden av valdemarstidens "harmoniska samarbete" till stor del vilar.
En sadan tolkning ar dock inte haklbar, det frarngar redan av en noggrann lasning av verket som helhet. Vid analys av verket som kvarleva, som
resultat av Sawos eget författarskap, framgår dessutom att Saxa ar betydliga mer komplicerad an man tidigare raknat med.4Senast har dylika analyser genomförts av Kurt Johannesson (Saxo Grammaticsps. Komgasitson
och varldsbåld i Gesta Danorum. Uppsala 1948)och artikelförfattaren (under namnet Strand, Kvinnor och man i Gesta Danorum, Geteborg 198C).
Johannesson analyserax-spraket och stilen i Gesta Danorum och undersöker vilken helhetsuppfattni-ag som ligger bakom hela verket, dess komposition ock ~nnehiB1.Med sin undersökning har Johannesson visat p;
mgngfaldigheten i Saxos farfattarskap och desi stora medvetenhet, med
vilken Saxo kan visas ha arbetat, något som ar viktigt att h5lla i minnet vid
alla slags analyser av hans text.
E ICvinnor och min . . . Rar artikelförfattarera analyserat Saxos personskildringar och kommit tiHI resultatet att Saxo ofta skriver pit1~Qp3an:genom sin teknik att direkt uttrycka en ishkt men indirekt en annnan, ofta
helt motsatt, kan han i sitt verk samtidigt kritisera e l k r ifragasatta det han
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ar satt att propagera " r . Arbetet med avhandlingen gav upphov t111 feP%jande centralla fragor:
P. FePrharligar Saxo valdernarerniii
L. Ar varderingarna B Gesfa Danorum de officiella?
3. Var valdemarernas paslitilc ocksi Absalolas?
4. Aterger Saxo troget Absalons isikter och synsatt?'
F6r besvarande av dessa fragor presenteras har en ny och bredare upplagd
analys av Gesta Dansram

Sawo och hans samtida, Sven Aggesen, har beteclcnats som "geniale pennefgrere ta/ forhedigelse af ~ a l d e r n ~ a z r e r nDet
e ~ ~ar. ~dock ytterst missvisande
att jamstiilla dessa mycket olika f6rfat"ea. som o n de arbetat med samma
milsattning. Olikheterna imellan Svens och Sawos historieverk ar minga
och djupg5endeO6
Sven Aggesen skriver de danska kungarnas historia och uppehaiiler sig
uttryckPigen vid de berBmvaada, vilka skildras med tidens hela panegyrik.
Han niimner knappast kyá-kars min men f6r 1 stallet fram den sekulara kungatrogna - aristokratin. Aven om kyrkan inte spelar nigon roll i Svens
historla, ar det kyrkans sprak som kommer 8-11 anvandning med citat och
liknelser frin bibeln.
Saxo darernot skriver inte bara kungarnas utan aven biskoparnas historia. Han undviker al%kuaigapanegyrik och uppehaller sig utferligt aven vid
de "daliga" kungarna, varva han kan uttrycka 5wen sin kritik. I Gesta Danorum spelar kyrkan stor roll, aven om spraket ar rent 9'~arldsligt".
Medan Sven Aggesens historia har karaktar av lcungahyllnieg, iir Sawos
historia snarare en kungaspegel. Men Gesta Danornm gr mer an s i ; f6rutom en sarnhiillsliira, en larobok i W
S a politik, krigskonst och moral, kan
det ses som samkalls- och samtidskrifik. Och framför allt: Sven Aggesen
niaarner endast Absajon i fePrbigiende, medan hos Saxo Absalon ar iruvaadpersonen, ëaverglansande allt och alla, !aungar saval som hjaltar.
Att Absaion ar den allt 6e~erskayggandegestaalten i Gesta Danorum har
gang p&g h g noterats inom ~axoforsknnngenmen inte f6ranieet nigra st&re fr6getecken. Det faktum att Saxo skrev p5 Absahons uppdrag har tydligen ansetts vara en tillracklig f6rklaring till den roll han tilldelats i verket.
Sergen Olsrik nttryckte sig pA f641jande satt om f6rhallandet mellan Valdemar och Absalon:
"Endelig er der ve1 en vis Sandsynlighed for, at der - sikkert Absalon selv uafv~dende - kan have sndsneget sig nogen Ensidaghed i Slaildringen af Forholdet melBem
ham (Absalon) og Valdemar, i hvert Faid har Samtiden nzppe haft saa udprzget
et Ind-tryk af, at Valdemar overalt var den svagere og ubetgideYngere Natur, des gen-
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nemgaaende hraadle 1 Skygge Lo[ sia Vens o\ erlegnu, dg bandlebraft~gei e r s o n l ~ g $ed.'"

Ernot detita har InvZnts att det tviirifom med starsta saksnoiikhe-tar Absalon
som bbar ansvaret f6r "ensisiighvter," i Saxos skildring av Valdem.iear oa5 Absalon."cnna
fraga skall behandlas utfarligaire nedara. - Id31rsamtiden
uppfattade förhiliandet vet \ii t y v k r inte nhgot om.
Men varken J OIrilc eller senare Saxofors1car.e - med undantag av Kurt
Johannesson - har agnat Saxos blid 2.v valdelnarerna (dvs Valdemar I och
Knud) tilRrackllg ~ ~ ~ r - a s a r k s a r f l hStor
e e . ~genonaslagskraft har 3 stallet den
upyfattning fatt som Aksel E Christensen presenterade i sin Ksagemagl og
Aristokrati:
"Absalos;. kongepolita9kens egentlige ophavcnndnd. er maaske nck hbved- evs soneri, men det er den s t a k e kongemag' der er bovedmotiilef farst Valaernar siden
Mnad er de ophcirJedeksngesI<ikkelser bag Absalons t aerh'~'"

Men faktum ar att v a r k n VL-ldemareller Knud vid narrnare piseende ger
intryck av nigon sarskird upphöjdhet i Gesea Danorum?vilket ftiljande -k/&
episoder inledningsvis far illeistreria:
Vi6 ett tiElfal3e cnder f6rsta xvende;tiget r;ti?ryte; kaos B danernas har. T v i av kungens man törnar vid stormanloppet s i harr samman mied sina hastar, at: b i d a faller
ur sadeln. Därvid snubblar Valdemars hast och kastar av honom. Man faller sa hart,
att hans vanstra armbage far tv2rs genom .;Iiölden Bangt ned i jorden. Absahoni 2s redo act hoppa av sin hast och hj5Ipl-pValdemar, som Uock vinkar avvarjande."
I avsikt att ailgripa Peeiae-omradet kommer kungen ut i myrmarker och hastarna
sjunker djupt ned i dyn. Ryttarna far sier av och g& tiEI fots?och f0r att nagst underlatta den rriiPdocamma vandringvn tar de UV sig rnstniiagarna s c h lagger dem p i sina
hastar. Men nigra ryttare vill inte lasta 6vei bördan på djuren utan behåller sina
rustningar p i och drar djuren efier sig, vilket lander dlem till stor heder enligt S a m .
Kungen. &irernot, miste ?t12 av sig in p5 bara skj'ortan och slipper med knapp n6d
över canlcmarlcen, '%=ngende om Halsen paa to af sine M=nd.'12

C ingendera av episoderna Eiamct2lEs kung Valdelmar pi ett sarskilt s~~irzickrande satt. Wj~ttarbildenfar ofta symbolisera furstemalcten: en ryttare som
kanner och kan styra sin hast symboliserar hirskaren som kontrsllera~folket och dess vilja. Den forsta episoden ovan visar, att Valdemar lika litet
kan stjrra sin kast som kannirollera sin har, ett av de talrika exempel Saico
g r p; hans osampllghet som anförare. Belysande ar ocksi att Valdemar
awb6jer den B-cjaiphan s2 viil behöver. Den ynkliga figur Valdemar @r i den
andra episoden f6rknaHppar man i n k h h e e ~giirn~imed en upphbjjd monark.
D e kraftfulla ryttare sorl2 behiller sin rustning p5 av bansyn tiT1 histanna
bildar en verksam !contrast 1% Valdemar, som p g a sin orkes86shet i staElet
ökar b6rdan f6r bade sin hast och sina man.
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Det skall vidare understrykas att Valdemar inate bara star å skuggan fi9r
Absalon utan han frarnstiil%sgenornggende som Absalons kontrast: dar
Valdemar ar obeslutsam och svag, ar Absalon beslutsam och stark. Medan
Valdemar ar tankles och impulsiv med v?tldsamma kast H humsret, ar Absalon kirutseende och konsekvent i handlande och uppträdande. Valdemar Iiter sig piverkas av mangden, men Absalon styrs av sin dygd och sisa
klokhet. Dar Valdemar ar modstulen, oföretagsam och passiv, ar Absalon
full av tillfgPrsikt, initiativrik och aktiv. N5gra exempel far illustrera detta:

Pi Svens gille B Roskilde anar Knud (Niagnaasson) orid och gör VaEdernar
vaksam. Nar s3 Svens man drar sina sv5rd emot dem bida, rusar Valdemar
1 hast upp, siras men banar sig snabbt ut ock hmnar Knud at sitt ade, angeIfigen om att radda sitt eget liv." Absalon tanker daremot inte p5 sig sjalv:
nar Knud fallit fi9r ett dödande hugg, t i r Absalon emot honom i sina armar
E tro att det ar Valdemar: "midt i alt Bulder og Vaabengny br@dhan sig Pidt
om at r-dde si$ eget kiv, men tznkte kun paa at tage sig af Kongen . . ."l4
Vardigt och lugnt avlagsnar sig sedan Absalon och undkommer oskadd.
Valdernars flykt ar däremot panikartad och kantad av motgingir. Beledsagad av endast tre föjjeslagare Brrar han omkring i vildmarken och klarar
sig till siskenbart tack vare Hvide-farniajens insatser.15 Sawo kommenterar
över huvud taget inte Valdernars raddning men v d AbsaBons: "Saaledes
vilde kyklaen ej helt r@veDanmark dets Genoprejssoings Haab, men holdt
sin Hand over Wigets vordende ~ t a t t e . ' "

Krigst&getsom inte blev av
Valdemar vill inleda sin kungatid med tappra hjai1tedid och utlyser ledung
5.3, att hemsöka venderna. F69-etage.Lstupar dock snöpligt p; stormannens
ovilja att feilja Valdemar ut. Valdemar faller bill fega, avstar frin sin föresats och upplöser ledungsflottan, vilket viicker Absalons spefullt formulerade men allvarliga kritik.17 Att Valdemar inleder sin karriar pA detta satt
2a inget gott omen; flera misstag och missbedömningar fBBjer, x~ilkakunnat
f5 kalashdala fdjder - om inte Absalon hsaanits t2.B hands att radda situationen. Och i motsats bill Valdemar inleder Absalon sin karriar (som biskop!) med "en herllg Sejr over venderna"."

Vakdemars ~vabigneheb~ingande
insjuknande
Vid ett biB1fiEle raiste dock Himmelen sja13v ingipa f6r att avvarja den katastrof som hotar p g a Valdemars oP6rstind. Kungen har satt tilltro Si11 falska
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rykten19 om Falsterbornas fOrraQeri och "daaret af --- onde Raad" bestammer han sig fi9r att ödelagga hela ön som strafL20Men d5 han pl6tsligt
blir allvarligt sjuk, miste han befalla Absalon ;att hemförlova Bianen. Hur
upprörd Saxo var aver Valdemars skamliga föresats framgir av fhljande citat: "ved at slaa Valdemar med S08 s ~ r g e d Hiallen
e
for, at han selv forbiev
skyHdfirl, og dct sagesleése Folk uskade. Kvsr ussel, ja ynkvaerdig maa vi e]
tznke os Danmarks Talstand, naar Fjendehaand histude og Kongesvzrd
herhjemme truede ~ i g e t ? Absalon
"~~
vakar och ber för kungens BBv men
tar Va8demars sjukdom s&hart att han sjalv insjuknar, "og havde Himlen
EkBe Badet sin Naade Byse over ham, vilde et stort Waab vaere bristet i slt
Frembrud" .22
Det undgir inte lasaren, hur olika uttryck Saxo later Guds ingripande ta
sig: det orsakar Valdernars insjuknande men Absalons tillfriskaande. Sens
moralen i denna episod ar verkligen fega smickrande för Valdemar: denna
g5ng kan det danska riket riiddas tack vare keinggens sjukdom - i framtiden
tank vare Absalons överlevande.

Nar så det fSorsta liendertåget verkligen blir av, omintetgör Valdemar den
goda krigsplan, som Absalon och Wviderna gjort upp; nar Absalon sjalv
nitt niistan anda fram till RWugen, vander Valdemar tillbaka med huvuddelen av flottan. Detta beskriver Saxo som '91Rongenmsskammelige Frafald fra
det gode og arrefulde ~ a a d "Av
. ~det
~ strafftal Saxo laiter Absalon BnilBa f&
Valdemar frarngar hur totalt siamplig kungen a:r som ledungsflottans ledare :
"Hvor du har Ret Bil at byde, der lyder du, og iyserer dem du burde mestre; du kaster Vi-ag paa gode Raad og retter dig hellere efter Folk des er Iige glade, hvad heller
du h m e r E x e eEBer Skam paa din Bane! Det er alt deit andet Tog du g@rsom uanfaegbet Enekonge: saa meget storre Skam, om det ogsaa gaar n Lyset!"24

Valdemars avbrytande av krigstages i Norge

Pi krigstig E Norge får Absalon ånyo anledning att g i till ratta med Valdemar, som utan protester kyssnat till Niis Oxes rad att s l i till n-etratt. Absalon
fbrebrair Valdemar hans tystnad, vilken ju kunde tolkas som samtycke.
Absalon far ratt i stormannen vill vanda hem och eggar i hemlighet manskapet till uppror:
"'ja der var ikke en Marid E Folket, han raabte jo paa cnzrEig Hjemfaerd og Bod for
Savn. Saaledes maatte Kongen f@jesig for M-ngdens Skraal, afstaa fra sit Forszt
og give Harren Hjemlov.
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9"Meu~zarsolag?-lighei som aafbkzre

Girig p i gang visar S a m hur Inkompetent Valdemar i r som anfikare, hur
litet nytta han gar och hur latt han blir utmattad och behtiver vila. Vid ett
tillfalle, nar VaBdernar utlyst ledung f6r ett krigstig mot B r a m n ~ s(Qs'esa
Holstein), låter han sjalv viinta på sig; Absalon %rdock pi plats bland de
första.26Vid ett annat tillfalle under f6rsta vendertiget. iigger Valdemar
och hans inin och vilar sig mitt pi dagen, vilket f6ranleder arkebiskop Eskil art ingripa. Hans h5nfuLHa ord fick manskapet att sIa2.mmas, "og indehoidt oogsaa en E ~ r ii1
e Kongen om ej at Ilgge paa. den lade g ide".^? Vid
Arkonas intagande bestar Valdemars insats i att sitta p i en stol utanfar lagret och halla et%öga pi kampen." Betecknande ar vidare Saxos beskrivning av Absalon som krigare - och jii~af6reEsenmed Valdemar. Absalon
utmiirkte sig bide genom mandom och 6verB2gsen krigskonst, alltid i spetsen för karen pi vag ut sch siste man p i vag hem. Han Bedde alltid de raskaste unga minnen, de som sakte byte och ara, medan direixot Saungen
brukade rycka fram i sakta mak med harens egentliga kirna, dx~sde iildre,
erfarna och disciplinerade l ~ r i g a r n a ~ ~ ~
Absalon ar suttr6ttlig - lediga stunder anvander han 1811att hugga ved,3"
hag kan allt, han simmar, !ivraddar och jagar pirater," "n orkar allt, t ex
ro i hag sj6 och vara utan sömn i tre n i t t e ~ r . ~
Nien
' cm Absalan klarar sig
utan samn ar Valdemar idesto större behov av att vila -i tid och otid. 1 sitt
klena försvar fOr sitt "skamBiga avfall" under det första a~endertager,poiingterar Valdemar, att dagen ar ta11 far arbete men natten fQr
laen
vi har redan sett hur VaIdernar anvinder avers dagen tiH vila. Och efter
rodd i: sjögang, s i valdsam att kungaskeppet slets sönder, ligger sig Valdemar genast att sova "medtagen af Uro og atte eva agen".'^ ~ b s a l o n som
,
0c!as5 rott, killer sig dock vaken och kani dirmed farhiaudra att kungen
st6rs ur sin sömn av oviktiga aren de^.^^ Upprepade ganger h&\nvi om Valdemars sömns6o c h i d ett tillfalle, n a ~venderna
.
anfa;ler ligger Valdemar
och sover, medan Absalon och sjiiHlandarna kommer övriga daner till undsattning. Nar ban sent omsider vickts, far han brattorn att taga igen vad
han försummat men han ar alldeles f6r sent ute:
"Da han saa f ~ @je
k paa Saellawdsfarerne, sinide han k g g e tsl Land for at plyndre,
men hmte snart af Absalon, at der ~ k k evar mere 3yite af hente"

%ronkundgir inte Iisaren, nar Saxs liter Valdexar uttrycka sin gliidje
Bver
"at saa lille en Flok paa egen Haand havde udrettet alt Inge saa rack som hvk han
selv havde vErez med. " (min kursiv)"
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VaLkYemarsf6rGdrajukankx"e Tys klandsfwrd
Genom att unders'zryka Vaidemars iver att bege sig till dan tyske kejsaren
framhiller Saxo kungens godtaoghenhet; han sags ha lockats med "gyldne
~ ~ f t e rAbsalon
" . ~ ~ tror darernot inte p i fagra ord utan varnar Valdemar
f6r kejsarens falskhet och sager sig inte vilja riskcera sin sjals salighet genom
samröre med den schismatiske licejsaren eller Ihans pive. Endast p g a sin
vanskap med Valdemar kan Absalon slutligen f8rmAs att falja honom pA
hans - som det visar sig - ftiroidmjukande Bysklandsfard. D e har ssnotggng
p5 motging, kejsaren kanns inte vid n5gra Löften. Absalon f i a ratt, och p5
kans inradan %imnarValdemas det kejserliga kj~rkornbiietför att inte behava övervara bannlysningen av pive lexa an dr,^^

VaEdernars rcPdvillhet och oro
Ofta ar Valdemar ridvilR och vander sig till Absalon f6r information, för
r i d och hja1p.40Ofta får vi 0cks5 hBra, hur Valdemar ornar sig. Sista gingen han angslas 2s nar Absalon inler ett krigstag avbajer att leda jiyllandarna
"da han vidcte at de vilde lade haant om at Iysire baade ham selv og den unge ~ w u d " . " Så mycket oroades Valdemar 6ver delta, att han blev verkligt
sjuk och fick lagga sig till sangs "pint og plaget i Sindet og vaklende menlem
Attraa efter at viinde de Borge og Tvivl om Muligheden de ra^'."^

Vaideman död
Valdernars sjukdom fervarras, kungens liv stia inte att radda. Efter h a ~ s
d6d iir det kvinnorna som sörjes htigljutt och b(5ndernasom iafi~narsitt arbete ps ikrarna falr att visa 'Valdenar sina heilersbetygeiser, dar liktigek
g i r fram. Det ar avsloijande, att Saxo endast nämner kvinnor och bönder
som s6rjer Valdemar, ingendera gruppen har niimlagen hans aktning, evartom: de saknar omdöme och fGrnufe. Det ar ocksi typiskt ~ o kvinnor
g
och
b6nder som ar vidskepliga nog att tro p i Vaildeinars gudomlighet. Vid Valdemars Tysklandsfard skildrar Saxo med förundran hur tyska rn6drar rackte sina s m i barn till Valdemar f6r att han skull(=r6ra vid dem i tron "at de
som ved et Guds Under deraf skuPde vskse og trives og arte sig bedre i Tugt
og SGgaame, Paa samme Vis kom B@nderneaf Overtro fil hwm med deres S=dekorn og bad ham saa en 7i4~aidfuid,for at det kunde gro des bedre." (min
kursiv. )43
Valdemars dödssatt var f6ga heroiskt och hans begravning glider Sauao
Bver med endast d g r a f i ord.44i skildringen av Valdernars död -star i s~allet
Absalon i rampljuset. Si djupt sags Absalon ha sörjt sin viin att han niistan
uppgav andan sjalv. Detta, menar Sarao, kas tyckas förvinande, men farklaringen f6Ljer:
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"Man vilde nzppe have troet, af saa stor en I'dand kunde blive saa overvaldet af Ve
og Vaande, hvis man ej havde vidst hvor hojt han elskede Valde~ltaar."~~

Förlusten av Valdemar betydde dock mindre f6r faderneslandet:
"Men Skáebnen, der havde slukket Fzdrelandets ene Lys, naennede dog ej at tage
det andet med, for at Danmark ej skulde mangle en hewding, der kunde k g g e
Vendland for degs Fod, eller Folket sidde vangelest tilbage netop nu, da det under
slige Mrends Forerskab var steget saa h@jti Hzder og ~
1
e
~
~

Sensmoralen ar tydlig. Valdemar klarar sig aldrig av egen kraft utan med
Absajons hiiilp eller på grund av Guds ingripande.
Knud VI
Valdemars son Knud ar den verkliga skuggan bland danska kungar. Det lilla som Sawo berattar om honom illustrerar dock att han tydligen arvt sin
fars brister: osdusrheten, de hiiftiga svangningarna i humöret och inkompetensen som Bedare och anförare. Sin f6rsta uppgift - att under faderns
sjukdom anf6ra jyllandarna på krigstig mot Pomrnern - misslyckas han
med: stormannen tvingar honom att hemf6rlova flottan, och "saaledes
opgav han Toget af Frygt Hor dette FsPker@re. .
Under det efter Valdemaas död p5 nytt uppblossande Skine-upproret
befinner sig Knud på Jyllanr! och sesare Fyn, dar han ovantat m6ter Esberan. I tro att denne kommer med dåliga nyheter frain Absalon och Skåne,
star Knud "som slagen 2f ~kr-k"'" faktiskt den enda insats Saxs tiQIskriver kungen under Skåne-upproret!
Sitt daliga omdöme ger han prov pai, nar han planerar att - efter Absalons seger - 6deiagga Skine, vilket naturligtvis Absalon sjdv "av godhet"
förhindrade .49
Det ar ocksi Absalons inflytande som gör sig galaande, nair tyska sawdebud kraver att Knud skall avlaigga lainsed till kejsaren. Och vad mera ar:
Saxo Sater inte Knud utan Absalon vara den som överbringar kungens vagoran, dvs uttalar den danska statens sjaIivstandighetsf6rk1aring!
Pinyta krigstag mot Riigen hinner Knud inte s15 följe med Absalon, som
dock segrar p i egen hand ock kan sanda bud harom henra till kaange~a.
Nia Saxo avslutar sitt historieverk med Pornrnerns erijvrande, faller han
samtidigt sin dorn över valdemarerna:
"Saaledes vandt Knud uden synderlig MQje Herredommet over Vend(min
land, som Valdemar ihzrdig havde stridt for, men aldrig ~pnaaet;"~'
kursiv,) Harigenom understryks Valdernars misslyckanden och Rneads
oförtjiinta ara. Knud mottager vinsten, men aran ti4lkommer ritteligen
Hviderna med Absalon i spetsen. Det ar Absalon och inte Valdemar eller
Knud som av Saxo far epitetet "faderneslandets fader", det ar Absalon,

~

~
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som med rad och d i d Iett danerna och dess kungar till slutgiltig seger aver
venderna.
De vendiska anfallen var bara ett av hoten m'ot Danmark, oclo vi vet inte
hur allvarliga det var. Man misstanker att det vendiska hotet mycket viil
kan ha överdrivits i propagandasyfte i tidens historieskrivning. Det galilde
ju för de nya makthavarna att svetsa samman de danska Iandsdelarna sch
tysta a41 inre opposition. Inget ar i sadana lagen lika verksamt som krigstag
mot en gemensam fiende.
Ett annat hot kom frin Tyskland, dar kejsaren betraktade Danmark
som del av sitt rike och kravde Iansed av de danska kungarna. Faraktel mot
alt tyskt är genomgående och kompakt i Gesta Danorum, vilket kanske
delvis förklaran den Anaga uppskattning av valdernarerna som kommer iiil
uttryck 9 Saxos verk." Valdemar och Knud var bida kraftigt "besmittade"'
av tyska förbindelses, ja redan Valdemars far, Knud kavard, misstankiiggörs av Saxo; Knud Lavard s2gs Ra lagt sig till med tyska vanor och seder
samt siigs uttryckligen hysa förkärlek för "saksisk S z d og ro^".'^ Sidana
upplysningar tjanar inte till att hedra nigon person i Saxos v5;ld. Valdemar inlater sig gång p i gång med de falska tyskarna, avlagger lansed till
den tyske kejsaren och sluter t o m aktenskapsavtal med
Och
Knud ar gift med Henrik Lejonets dotter Gertrud. Denna kvinna, som
trots allt var Danmarks drottning under Saxos egen tid, bevardigas knappt
med nigon uppmarksamhet alls. Det enda hon B Gesta Danorum g i r till historien för är att vid ett tillfalIe (som Knuds fastmö) grata av skrack.j4
Ett tredje hot mot valdemarernas riksbildnisag var splittringeia p i hemmaplan, till att biBrja med landskapspartiku1arismen. Jyilandare, sjallandare och skaningar uppfattade sig som olika folk, och den danska "nationen" var vid denna tid en fiktion utan verklighetsfbjrankring och b6r som
sadan hemma i propagandans varad. Speciellt styvsinta var enligt Saxo jylhandarna, vilka gensmgiende s%tiiidrasmed stort "rakt. Det ar darf6r anmärkningsvärt att valdemarerna inklusive Knud Lavard uttrycliligen s2gs
ha stöd i denna landsdel. H Slesvig dödar borgarna Wiels som "saamnd f6r
mordet p i Knud Lavard.j%Efter blodsgillet i Roskilde flya Valdemar till
Jgilland, dar han ocksa firar sitt bröllop (i viborg) . j 6 Och efter Valdemars
död skyndar Knud B
eiW JyPland f ~ att
r "tage sin Faders Mznd i Ed;. "j7 Han
mottogs viil p i s5vaE Viborg som Urne Ting. Det ar ocksa p5 Jylland Knud
uppehailler sig, nar Skine-upproret p i nytt blossar upp, liksom nar Absalon utlyser ledung inför kriget mot ~ h a ~ e n . ~ ~
Ett allvarligt hot mot Valdemars allena~tyran~de
utgjorde ocksi det motstand som kom frin vissa stormgn och representanter f69 andra grenar 4nom kungafamiljen.

Swxos skildring av f6rhBIEandet mellan Valdemar och krkebisksp Eskii annehaller minaga dunkelheter och Btrziver egentligen en egen undersökning.
Har skall dock endast noteras, att Saxo faktiskt ifr5gasätter '\Jaldemars
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skuldlCDshet i hans mellanhavanden med Eskil. Tre eixemped far illustrera
detta:
War Valdemar belhagrar Eskils borg, kommer en dag en okiind rna11 k ned ett f6rfa1skar: brev till borgens försvarare. Brevet ger sig ut EiSr att innehalla ett budskap f r i n
Eskil om att firsvararna ska överlamna borgen till Valdemar. Detta budskap gick
stick E stav mot EskBls tidigare (akta) budskap. men hans folk hade nu Inget val.
Saxo skriver: "Hvem der var Mester for det Paafund vides ikke; dog var det mange
der havde Kongeal r n i s t ~ n k t . " ' ~
Nar Eskil slutligen lamnar sitt iirkeSisPiogs&mbete, ber Valdemar honom att inför
altaret besvara bragan, om han nedhgges sitt ambete av egen drift eller för att kungen tvingat honom. Eskil bedyrar under ed akt det varken var av hat till kungen eller
y g a v5BQeller tving fran kungens sida han fattat sitt beslut. Saxo skriver: "Det svar
var ret efter Kongens S i d , da han netsp havde =sket en oprigiig Udtalelse af Bispen for at r'orebygge al Mistro og los ~ c i ~ e .Darnast frigar kungen om han nigosssin försummat att straffa dem som iirkeblskapen bannlyst, och nibr Eskil svarar nej,
deklarerar Valdemar, akt detta svar lyft en tung sten Srin hans hjharta, "ti han havde
vorret bange Por at mange i Smug vilde E-gge ham Krl~ebispensbratte AgKald tiI
kast. '"I

"'"

Aven Saxss skildring av Magnus9upp.ror mot Valdemar kriver en sirskild
~nders6kning,inte minst med tanke p& den fsprbryllande 1-011
som Ausalon
spelar, hela tiden Rj2B;ande Magnus att knndgi straff! Aven har figurerar
brev som f r a m j a Valdemars sak. Dessa brev? som pistis LnnehilZa bud
fran Magnus ta11 de hpiriga sasllmansvurna, hade fallit i hinderna p i kungens vagfogdar, och fastan &lagnus bedyrar att de ar falska, bringar de hsnom p i fall. Valdeanar as demg~nstraeivaman om att I i brevess: aktlaet bevisad, uppmanar de narvarande att granska dem och beordrar biskoparna att
gå runt med dem så att alla kan kontrollera om de kande igen PdIagnus9skgill. "@a saa alle havdc set dem og kendt Seglene aegte, lod han dem I-se
,p. 9q62
1 alla tre fallen masst5nkliggör Saxo kung Valdemar medelst antydningar. K fallet med EsklBs bndskap utpekas dock Valdemar Sven direkt á och
med att Sax@har iterger ett rykte utan att fersöka gendriva det - en aven
annars anvand teknik 1 Gesta ~ a n o n a i n mI. nista
~ ~ fall ar det Vakiernar sjalv
som aterger ett f6r honom skadligt rykte, och att ryktet om hans skuld varit
ytterst besvarande f ~ i honom
frarngar av hans demonstrativa uppmaning
tail Eskil att gendriva det. Situationen 6.r sidan att Eskil inte Rar nigot val!
Det faktum att Saxo alls nppeh5lIer sig vid denna demonstration och gör
s5 utan att sjalv gendriva eller ens lcommentera ryktena leder till misstct~ken att de enligt honom inte saknat grund.
H fallet Magnus hamstir Valdemar som Boveb-drivet m i n om att fria sig
fr5n misstankar. Om inga tvivel r i t t angiende brevens akthet, varf6r d i
hela denna procedur med de narvarasades granskning? Absalons hjalp till
Magnus far sin f6rkBaring om vi u t g k ifran att med dessa brev ett justitie-
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mord begatts. Av lojalitet mot kungen ber Absalon Magnus erkiiinna "frivilligt" och yppa namnen p i sina medbrottslingar, men av lojalitet mot
Magnus hjaIper han denne och raider honom att fZsrst f6rsiikra si.g om kungens riad.
Av ovanstaende torde ha frarngakt, att Saxo langt ifrin attffarharliga valdemarerna i grunden tecknar mycket ofiordelaktiga portratt av bide Valdemar och Knud. T o m stamfadern för den segrande kungalinyen, K E ? u ~
Eavard, misstankliggörs, och det ar siikert inga tomma ord, niii; Saxo i sitt
företal sager sig frukta att han inte skildrat Valdemar ZIrs hkrstamning
.'som det passar sig"'.6' EJan hade anledning att kanna sig nervios f6r mottagandet.

Efter ca 25 i r s inbardesstrider i Danmark, stod Valdemar kvar som ensam
segrare, stadd av Absalsn och Hvide-iitten. Efter sitt maktövertagande
stravade de att genomföra en rad genomgripande föriindrlngar, friimse
centralisering av makten och konsolidering av det danska riket. Naturligtvis wacktc valdemarernas politik minga storirniins oppositáos~,men det
fanns uppenbarligen tillrackligt mariga och inflytelserika mgn, s o n hade
alat att vinna pi att stadja den. Bland priisterskap och biskopar fanns sedan
gammalt en övertygelse att en starkt kungamalit biittre kunde tillvarataga
kyrkans intressen och starka dess auktoritet och stallning i samhallet.
Centraliseringspelitiken motte hart motstia_$; propaganda behtivdes fe9r
att bryta ned det. Ett av propagandans viktigaste syften vas natnrPigtvis att
u'bevisa99
att det var Valdemar - sch inte hans rivaler - som hade legitima
ansprak p i tronen; de som var beroende av honom och hans söner kunde
Inte riskera att valdemarernas maktinnelraav ifragasattes!
Propagandan gjordes p i olika sitt, framför allt genom skrivande - ejler
snarare omskrivande - av den danska "nationens" historia. Det ar som s i dan valdemarisk propagandaskrivare Saxo hittiBKs blivit tolkad och bedamd, och hans verk sags uttrycka Iiidens officiella varderingar. Det f h n s
dock starka skal som talar far att denna karaktarhsering av Gesta Danorum
i r oriktig, E n förnyad granslaning visar i stallet dubbelheten i; Saxos forfattarskap ock hans staRBningstagandepl I tidens stridsfragor.

Legitimerande av valdemaiesnas maklinraehwv
Legitimitetsmotivet har kallats det birande motivet hos hade Saxo och
Sven Aggesen. Fer dem existerade enligt Aksel E Christensen inga tvivel
att Ringstedhyllningen inneburit arvkungadömets infDarande, "anden tanke kommer i hvert Fald ikke ti! orde i deres ~krifteu."~'
EIE iirftlighetsprin-
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cipen aimnar jag aterkomma, men m o t A A Christensen skall redan har aravandas, att Saxo i BBCpgsta grad Båter andra tankar komma till os da^ Efter
Valdemars död skyndar sig Knud till JyPland för att taga ed av sin fars man.
Hans handlingssatt ar tydligen helt i sin ordning, vilket ju vore h",&ostanmarltningsvart om ett "rent arvekonged@mme"verkligen hade Införts. Att
arvsprincipen inte till fullo accepterats framgår nar Saxo "Utonar, att folkets bifall behövdes innan Knud kunde godkannas som sin fars a~vtagare.~'
Uppenbarligen hade Saxo till uppgift att legitimera Valdemars linje inom kungaskakten, Mur g i r han d i till vaga? Vi f i r hbora att stormannen anser den unge Valdemar vara den ratte tronarvingen men att han p5 grund
av sin ringa ålder f i r sta tillbaka f6r Erik kam tills han blnr
P i Inkniande satt later Saxo stormannen taga initiativet till designerandet av Valdemars son ~ n u d . Vidare
~'
starker Saxo Valdemars sak genom att svartmila hans rivaler och framhiila hans fars, Rnud Lavards, dygder. Men
portrattet av Knud Lavard blir tvetydigt; Saxo frarnstal%ernamligen drottning Margrete som Knrads framste supporter, och denna kvinna, mor till
Knuds m8rdare Magnus, har tidigare \/isat prov p i sitt bristande 0md6me:
a11 fiendskap mellan Sverige och Danmark harrör enligt Saxo frin den %ktenskapspolitila hon bedrivit. S i ofCprbeh5llsamt sags hon Inta på Rnud och
hans goda vilja att friimja endrakten, att hon uttryckiigen anges ha givit honom i uppdrag att verka far fred och sammanhållning i k ~ n g a s l a k t e n . ~ ~
Knud offrar sitt liv "r sin tro p i Magnus' vanskap. Mans martyrdöd kan
tolkas som ett Förharligande av Valdemars linje men ocksa som ett illustrerande av hans godtrogenhet och politiska omognad. Den senare tolkningen styrks av att Saxo uppseendevackande snabbt glider över Knuds kanonisering IUO. Denna stora händelse avfardas $5. endast t v i rader!"
P5 olika satt ifragasatter aBIts5 Saxo att Valdemars ch2ktgren ar mest vardig att inneha kungamaltten. Hans framstallning av Valdemar och dennes
son Knud ar som vi sett föga smickrande, och inte heller tycks deras harstamning f r i n Knud Lavard Iiinda dem till nigon st6rre heder. Genom att
berömma Knud Eavards hustru och hans mor kan Saxo ytterligare misstankliggöra anfadern; ofta innebar Saxos explicita beröm av en kvinna en
implicit kritik av en man.71Med sina goda egenskaper kan naturligtvis Valdemars mor och mormor ses som vardaga representanter fQdrden slaktgren
som nu innehade makten, men troligare ar att Saxo med dessa kvinnoportratt underbliser de tvivel p&de manliga representanternas vardighet han
Bante kunde uttrycka öppet.
Parallellt med fCprs6ken att legitimera Valdemars maktinnehav gar a14tsi
nedvardering, misstankligg6rande och t o w fCPrI6jligande av linjen. I sitt
verk uttrycker Saxo motsatta varderingar och upphaver darmed den officiella propagandan,
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Centralisering S: den "nationella" enhelen
Danmark hade inte varit politiskt enat sarskilt länge. Visserligen hade det
tidigare hant att kungar erkants för kortare eller längre perioder av alla
provinser samtidigt, men inte fiorran under 1000-talet hade det blivit regel
- en segel med mariga undantag. Valdemarerna stsavade efter "nationel%"
enhet. För det andamilet behövdes propaganda, och en "nationell9' historia, en historia gemensam för alla daner, skaslle fylla det behovet. Bide
Saxo och Sven Aggesen anstranger sig för att skyla det faktum att permanent politisk enighet faktiskt var nigot all dela:^ nytt i dansk historia.
I Gesta Danorum ar Danmark politiskt enat redan frin farsta $tirJan,
dvs nar nationen grundas av dess stamfader "Dan9?,Och sedan dessa urminnes tider frarnstiills sedan alla Dans efterkommande, danerna, ha h511it
ihop under en kung ;t gingen! Saxo anvander ocksi andra sitt att starka
"nationalkanslan", inte minst den vanligt f6rekommande rnetsden att förharliga det egna landet p i andra landers bekostnad. Saxo kontrasterar de
barbariska grannfolken mot sina - B allt - överliigsna ladsitazan. B i d e Sverige och Norge beskrivs som politiskt omogna lander; svenskar och norrman ar bada splittrade folk. Sverige beskrivs som speciellt ekerblivet, barbariskt och hedniskt, landet ar hemvist för jaatar och hedniska gudar: bide
Odin och Frej s2gs ha hott i Uppsala. Annu mer anrnaskningsviirt och betecknande ar att Uppsala aldrig namns som iialiebiskspssa'oe, fastan det varit det i ca 50 ar, nar Saxo skrev. I Gesta Danorum namns Uppsala endast
i den hedniska delen av verket och di i samband med hedniska gudar sch
avskyvarda riter. Genom att nedvardera och förlejliga Sverige och genom
att f6rtiga dess politiska enande sch vaxande religiösa och politiska stabilitet nar Saxo sitt syfte: det intryck läsaren far iir att vad detta efterblivna och
underutvecklade !and s i val behtiver ar Daamarks kloka ledarskap! Detta
tjiinade ocksi syftet att legitimera kunds primat bjver den svenska kyrkan,
nagot som svenskarna vildsamt motsatte sig. 1Sverige ville man inte lyda
under en arkebiskop frin ett annat Pand, ett Yaind med vilket man o k a hade
fientliga relationer.
Det ar uppenbart att denna bild av nationell enhet inte ar sann - Saxo
sjalv avslöjar det indirekt: E Gesta Danorum viiljs danska kungar av tingen
i varje provins, och dessa provinsers Intressen alch mil kolliderar ofta. Saxo
sjdv ar alltid noga med att skilja mellan jylliindare, sjallandare och skiiningar, och han prisar standigt sjaIlandarna pi de andras bekostnad. Upprepade ginger har vi hGra om Sjalland som ders vackraste och rikaste delen
av Danmark. Invanarna p i Sjalland, Mvide-f;jimiljens Iand, framstalls genomgiende som phlitliga och modiga, medan daremot jyllandarna ofta beskrivs som opalitliga och fega, i sin sjalviskhet standigt svikande sina fosteslandsplikter. Ader sammansvetsat var inte Danmark än att skiningarna
reser sig till iipp-hor tv%gange1 under loppet av några Iiar, uppror som ser
verkiigt hotande ut. N& bide skiningar och jyllandare p2 detta vis liter si-
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na siirintressen g5 före "rikets" ar detta ett tecken p%hur ringa b6rankring
nationstanken 9 själva verket hade.
Aven Saxos sprakbruk ar avslöjande: nar han i sitt företal iyckhskar
skaningarna för att de valt en 2rBebisicop f r i n Sjalhand (Andreas Sunesson), ~efererarhan till ssjiilliindarna som skiningarnas grannfolk.72Och
som orsak t911 Skane-upproret uppges skaningarnas motviija mot '9~tP2ndska" styresman, dvs mot s j i i l ~ n d x e . ~ ~
Sammanfattnings\7is kan fastslas att Saxo trots sin "national-prspaganda9'sjiiIv ger oss tydliga bevis p i hur splittrade danerna vekdigen var.

Centralisering21 Valdernarernws starka och lirflliga KungadQme
Inom Saxoforskningen rader ailrnant uppfattningen att Saxo hyllar den
starka kungamakten, ja Aksel E Christensen beskriver den som Gesta Danorums huvudmotiv.'%en faktum ar att Saxo propagerar Inte s i mycket
bar en stark kungamakt som för en stark centralmakt. Hans uppdragsgivare
Absalon arbetade far ett nara samarbete mellan kyrka och kung, och denna alliians ar glorifierad 1 Gesta Danorum, d i r inte bara Valdemar I leds av
kyrkan (Absalon) utan Sven tidigare kungar, som t ex. Sven %veskagg och
Sven Estridsen har biskopar vid sin sida att rada dem. I den kristna delen
av sitt verk g6r Saxo biskoparna snarare an kungarna til? huvudpersoner,
och sens maralen ar att goda kungar alltid lyder sina bislcopar.
budskap miaaste ha varit exakt vad Absalon avsig: cn stark kungamakt var att
föredraga endast i den man som den rattade sig efter !<yrkan och friimjade
dess intressen. Men i Gesta Danorum hap samhalnet en tredje stöttepelare
vid sidan av kungen ock kyrkan, niimlagen aristokratin, vilket Saxo 51
mycket noga att framhiilla. MiPjligen hade han E t t i uppdrag att inte f6srbig i de madntiga ]ordagarna, viilca ju Absalon sjalv i h6gsta grad representerade. Meden Saxo f6r ocksa fram ett annat slags aristokrati, nimligen den intellektuella eliten. FiPr Saxo ar det irste bara iidei börd och airofylld harstamning som rá-8?nnas,urnan, ibland t o m mer, intelligens, valtalighet och
kompetens. M2den med sadana egenskaper om an av simpeltursprung görs
o k a till Sajailtar i Gesra Danorum, och misstanken ligger nara till hands att
Saxo har talar i egen sak.
Enligt Sven Aggesen har valdemarerna n i t t imakten genom Guds n i d ,
Dei gratia, och szmma argument och tonfall iterfinns B diplomen frin Valdemars och Knuds kansli. 4 Gesta Danorum saknas detta argument. De
tecken p i kungens gndsm8-p,lighet9
som Aksel E Christensen tycker sig finna
i skildringen av Valdernars Sysklandsresa och hans dadsfal4 iir i sjalva verket tecken p2 motsatsen. D e tyska mödrarna och bejnderxn som ber Vaidemar valslgna deras barn och sk6srda~~kalIas
uttryckligen fgir vidskep!iga,
vilkeflclart anger att Saxo polemiserar mot denna form av kcngapanegyrik. Kurt Johannesson skriiier har~rn"i.~Vore
tanken angelagen för Saxo,
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skulle han ha %atitnigon dansk kung utfora sidana under i sïtt eget land
utan dessa Ironiska övertoner i ~ p i a k e i . " ~ % e tar vidare betecknande att,
som ovan pipekats, det ar sa föraktansvirda personer som kvinnor sch
bönder - dartill tyska! - vilka tror p i kungens keliga kraft.
Att Valdemars déjda kropp en tid behsller den levandes fasger kan inte
skyla det faktum att Valdemar dör en vanlig rniinniskas död, en d8d av
sjukdom och hemma i sin sovkaarnare. Han itltandades inte sin sista suck
vid altaret (som Knud den helige), och inte he:ller bevaras hans kropp lika
miraku86st som biskop Fredriks eller b s k o p \7ii~e~rns.76

Ett effektivt satt att starka kungamakten vas infbirandet av aivkungadame.
Saxo anses allmint propagera f@ridén att den danska kronan skulle gai i arv
f r i n far till son.j7AirvkungadBnet var i n f ~ ritb5de Frankrike och England
vid denna tid men inte i Tyskland eller Dainmark. Ett f6rsök att gera
lccngamakten iirltlig behövde aierkligen propaganda. Hur har Saxo B6si
denne uppgift?
Han berattar sin den viktiga hiindelsen i Ringsted 1170,nar Valdemars
far helgonförklarades, sch sonen Knud k r ~ n t e till
s tronfQaPljaae.Men det ai
avslSjjande att den annars s5 mångordige Saxo agnar endast nigra få rader
at detta s i revo9utionerande steg i det danska kungad~metsutveckling.
Medan Sven Aggesen i sin historia alltid Biter furstarna efterhadas av sin
son och arvtagare, ar Saxo 1 stailet m i n om att frarniailla hur alla kungar
h a n första b ~ r j a nalltid valts av det danska folket - med endast ett, katastrofalt undantag: Harald Blitand, son t i I Gorm och Thyra, iirs~defaktiskt
Danmark - fran sin mor!
I början av bok 10 talar Saxa om Maraids "5rftBiga stgireq9- utan kommentarer, Men genom att skiidra Harald som en misslyckad kung, skiidra
hans ovardiga dödssatt sch - inte minst - fikklara hur det egentligen gick
till, nar han arvde Danmark, markerar Saxo tydligt sin instiillnring till arvkungadGmet. Fön sina syften skapar kan en historia om Hararalds mor drottning Thyl-a, och denna bistoria, till synes full av oklarheter och motsagelser, ar en av de mest komplicerade i Gesta Danorum, spridd som den ar
Qver olika stallen i bi9ckerna 9 och 40.
Enligt Saxo ar Thyra en engelsk prinsessa, s,om accepterar kung Gorms
frieri, endast p i villkor att hon far hela Danmark P morgongiva. Genom att
lata Gorm acceptera detta oerh6rda krav, understryker Saxo hur gsdirogen, svag och inkompetent Gorm iir. Som kontrast framhavs Thyras klokhet och intdiigen~,men ocksi hennes list och f6rstal9ningskonas~Hon ii*
mycket noga med att förvissa sig om att 2kteno;kapet med Gorm skal1 bara
frukt, men hennes verkliga motiv antyds endasmit
av Saxo. För an lcysk kvinna kunde det aktenslcapliga samlivet fë~svaaasendast B alstringssyfte. Nar
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Thyra darför ber Gorm att lita henne förbli orörd, tills hon fatt ett omen
om deras avkomma, ar det till synes helt i sin ordning. Men Saxa paipekar
upprepade ganger att ahyras kyskhet endast ar Idtsad:
"Saaledes gav hua sig Skin af Tugt og E r e , ventede med at favine sin Brudgom, og
lod saa b l u f ~ r d i gfor at lzgge Ddgsmaal paa sin Lyse tiP at l a r e sit kommende Abkom at kende: huw spsatte indtil videre al Elsksvshandel og sbgte umder Undselighedens B ~ k k ad
e udforske sine B@rnsFremtidsskzbwe." (min kursiv).78

Om det inte var kyskhet som drev %hyra till att undvika samlag, vad var
det d i ? Saxo svarar Inte direkt, han tala-s endast om hennes "lika sinnrika
som markliga plan". Vi kan emelkrtid sluta oss tP1á vad hennes plan var;
fran annat hall vet vi att dr8mmarna under de fiirsta niitterna efter bröllopet enligt magiska "restallningar ansigs sarskilt betydelsefulla, och om
sexuell avhållsamhet iakttogs under dessa natter, var det troligare att
drömmarna skulle s l i in. Dessutom rekommenderade kyrkan avhållsamhet under dessa s k. Tobiasnatter av olika skail: enligt vissa dekretsamlingar
granterade sexuell avhillsamhet att de barn som sedan föddes var legitima
arvingar inför bade Gud och mainnislior.
Mar har vi att söka Shyras verkliga skal tall avhaiksamhet, avefl om Saxo
sjalv inte avslöjar dem direkt. Men h2ndejseutvecklEngen visar oss daremot varför Thyra ville vara s i saker p2 legitima arvingar i sitt aktenskap
med Gorm. Vi kan slnta oss till att hon frin första b6rjan ville försakra sig
om makten i Danmark, och efter Gorms död skulle hon behava barn vid
sin sida vilka kunde fi5rsliara sitt mGdernearv, barn till vilka hon kunde
Bverlamna Danmark, dvs den kungliga makten i Danmark. Men Thyras
försök att införa ar11kungadöme i Danmark var fega framgangsrikt: nar
Harald ville fdorrn5 danerna att hedra moderns gravhCPg, gjorde de uppror
och berövade honom hans morsarv. Med sin historia om Thyra och Harald
ger Saxo alltsi ett varnande exempel p2 farorna med införandet av arvkungsadame, och han understryker p ~ a n g e ngenom att visa hur oförmögen
arvtagaren Harald var att försvara sitt rike.
Nar Saxo berattar om danernas revolt, varnar han samtiden hur frammande danerna var - och fortfarande ar! - fi5r denna nya princip. Redan
genom att lita en kvinna - och vad mera ar - en kvinna av utL&ndsk&ursprung vara den första som fOrsöker införa arvliusagadömet i Danmark tar
Saxo a v s t b d från valdemarernas politik, vilken ju faktiskt fa-amstiillssom
frammande "H- dansk tradition och ges en allt annat an arofu8aIL "rankring
9 dansk historia.
Uppenbarligen var Saxo en motståndare to11 arvkungadepmet, men d5 det
var all$för fiskfylht att öppet gi emot valdemarerna p5 denna punkt, valde
Saxo att ge oss denna historia om Tnyra, vilket gav honom tillgalle att indirekflkritisera det. VisserPigen finner vi i Gesta Danorum o k a tanken att vissa familjer har st6rre ratt an andra till kungavardigheten, men deras repre-
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sentanter miste först bevisa att de 5.r vardiga och sedan vinna folkets bifall
ock samtycke p i tingen. Nggot "rent arvkungadepme" gör Sawo iuee propaganda för, lika Intet som fför en envaldig kungawnalct DeY gratid
Av hittills genomgångna punkter p i vaidemarernas politiska program
torde ha framgatt att Saxo i sitt verk i flera avsirendesa ifriragasätter och kritiserar det. Detta låter oss ana hur omstridda de nya idéerna, med vilka valdemarerna f6rsökte legitimera sitt maktinnehav, i själva verket var. IiEl tidens stora debattfragor hörde ocksi kyrkans sch kungamaktens lagstiftniwgskrav. Omstridda var bl a frigorna om arvsratt och äktenskapslagstiftning. Här skall t v i exempel ur Gesta Danorum tagas upp, vilka belyser den
kvinnliga arvsrateen respektive kyrkans conser~suskrav.

KvinnGig arvsran
Under valdemarstiden reglerades f6a: fedrsta gangen ar.v.sr5kten enligt Lag.
Enligt de danska landskapslagarna arvde kviirinor tillsammans med sina
bröder men bara halften s i mycket. Vi vet inte hear den kvinnliga arvsralten
tidigare varit utformad i Danmark, men när kyrkan barjade uppmuntra ja, insistera p;, sjiilagivor frin hade masr och kvinnor, blev en reglering av
arvsratten med lagligt faststallda individuella a:rvskvoter nödviindig. lavinnor torde val alltid haft nigon del i familjens egendom, vilken utbetalats
vid deras giftermål B form av en hemgift (ett siag,sfeprskottsarv); vad lagregleringen medf6rde var förmodligen ett utvidgande av arvsrätten till aven
ogifta kvinnor (t ex blivande nunnor). Och detta steptie uppenbarligen pi
hart motseand.
Saxo uppges att den kvinnliga arvsratten g i r tillbaka till Sven aveskaggs
dagar. Nar Sven en gång togs till fånga av sina fiender, 1gPsköptes han av de
danska kvinnorna, och som tecken p5 sin tacksamhet gav han kvinnsrna
ratt att i framtiden taga arv, något som lagen Rittils förbjudit, tillägger
Saxo. Om Saxos uppdrag varit att legitimera den kvinnliga arvsrätten, a r
det farbayllande att han valt denna "kohande8" som historisk förankring.
Sven an-p i detta stadium allt annat %nhjalte i Gesta Danorum: Saxo malar
honom i svarta farger och framhiller föraktfullt hans "s8avnatur" - ging p5
gang straffas han av Gud som later honom tagas till fanga tre ginger! Med
fbjrundran beskriver Saxo kvinnornas tavlan att skanka bort sina smycken
f6r att friköpa denne man "som f6rbrutPt sig mot sin fader och mot Himmelen".79 Genom att alltsi beskriva kvinnornas arvsriitt som en ersattning for
en handling mot Guds vilja ifa5gasatter Saxs allvarligt dess raaumatighet.
Ett klart ogillande markeras ocksi genom upplysningen att den under
forntiden varit förbjuden. I sin indirekta kritik av kvinnornas arvsrätt gjorde sig Saxo f6rmsdligen t911 tolk f6r vassa kretsar Inom den jordagande arktokratin, dan- det måste ha funnits ett starkt mot:stind mot de nya besaiimmeBserna, vilka kunde leda %i41agosplittring.

(C) Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

Birgit Sawyer

Kyrkan kravde att aven kvinnorna maste ge sitt samtycke till äktenskap;
den larde att f6r ett giltigt aktenskap endast makarnas samtycke behbvdes,
inte lgngre familjernas. Det framgir att detta kyrkliga krav var mycket omstritt, eftersom landskapslaga~nabehandlar aktenskapets ingaende som en
ren familjeange4agenhet. När kvinnan fatt lagligt fixerade andelar i farnilje-egendomen, blir det annn viktigare f6r hennes släktingar att besluta
6ver hennes ektenskap. Hur avspeglas denna %onflEk"Bi e s t a Danorum?
Sawo uppger att IcvBnnorna k aldre tider hade ratt att sjalva viilja man och
vidare att denna fria valraet lagstadgades redan av kung Frode. SA förankrar Saxo alltsa denna lialriitt i bade gammal sedvaneriitt och gammal Bagstiftning, vilket miste ha varit hans uppgift. Men 3 sin egen historia visar
han hur sillsynt det var att kvinnor verkligen tillfiigades och hur katastrofala följderna blev nar de sjalva fick "astamma. D5 det dessutom frarngar,
att ban inte hyser nigon s t ~ r r tilltro
e
tail kvinnors omdöme i allmanhet har
med skepvi alla skäl att misstanka att han sig p"y&anwonsensus-krav
sis. Aven i detta fal9 uttrycker Saxo implicit en avvikande mening.
Genom att skriva p i t v i plan lyckas alltsi Saxo att historiskt förankra
kyrkans krav p i kvinnans samtycke vid giftermal liksom den lagstadgade
kvinnliga arvsrätten, samtidigt som han -implicit - ifragasgtter och kritiserar dessa bestämmelser. I bida fallen torde han ha gatt manga jordägande
aristokraters iirenden.

"Officiella vGrderEngaï"
Diskussionen om kyrkans lagstiftningskrav aktualiserar fragan vad vi skall
f6rstA med "officiella v2rderingar9'. I diplomen m6ter vi kungamakte~s
värderingar, i landskapslagarna Sven den Jordagande aristokratins - raed
inskag av kyrkans och kungamaktens -, 4 annaler och legender möiter vi kyrkans. HistorBeskrPvare som Sven Aggesen och Sawo speglar p5 olika satt ett
flertal av dessa värderingar. Vilka iir de officiella? Vi kan inte satta likhetstecken mellan dem alla. Andi ar detta vad tidigare Saxoforskning tycks ha
gjort, när den forenklat ekvationen till: valdemarernas politik och synsatt
= Absalons = Saxos.
Om vi med officiella varderingar menar enbart den kungliga politiken
under valdemarstiden, hoppas jag ha kunnat visa, att Saxo snarare kritiserar an propagerar f& den. Om vi med officiella varderingar aven f8rstar
kyrkans politik och synsiitt, hoppas jag vidare ha kunnat visa, att Saxo propagerar far somligt men kritiserar/i$agasGtter annat. Men om aristokratins varderingar skall raknas med, blir det hela oandligt komplicerat. Inom
aristokratin aterfinner vi kungatj Snare, kyrkans man och stora jordagare,
m%naom sin sjaIvstandighet - med skiftande varderingar, intaessen och at-
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tieyder. Arkebiskop AbsaTon rzpresenterade atBla dessa kategorier. Vad
var egentligen hans politik?

Eftersom Saxa shev p i Absalons uppdrag, miste vi utg3. ifrin at4 han i sitt
verk ocltsi uttrycker Absalons intentioner. Nar vi nu har sett, hur Saxo p i
ett flertal viktiga punkter e-ttrycker totalt motsatta isikter, miste vi frsga
oss, om han gjorde detta med eller utan Absalons gillande.
Inom historieforskningen har Absalon betraktats som sjalva hjgraan
bakom valdemarernas politik, den verklige politiske och militare Iedaren
under bide Valdemar 4:s och Knuds regeringar. Men kan \ii verkligen förutsatta att Absalons avsikter i alla avseenden och pi alla punkter Overensstämde med kungamaktens? Bilden av Absalons lojala och sj2Ivzsppoffrande arbete fOr och osvikliga stad ti13 saval Valdemar som Knud vilar trots allt
p u d e partsinlaga som Gesta Danorum i sjalva verket ar. Pi denna propaganda-"old kan vi inte bygga var kunskap om de verkliga förh5llandena.
Det iir knappast en tiElfiillEghet att vi under valdemarstiden möter t v i historieskrivare, som samtidigt arbetar med akt slaiva det danska rikets historia. Det kan inte heller vara en tillfällighet att deras respektive verk stia
i sadan kontrast ti91 varandra. Medan Sven Aggesen g6r propaganda för
kungadomet av Guds nide, betonar Saxo samarbetet mellan kyrka, kung
sch aïistaltrati. Sven Aggesen namner knappt präster och biskopar; Saxo
beskriver ofta biskopar som mer betydande an kungar. Svez Aggesens
styvmoderliga behandling av Absalon och bristande intresse far kyrkans
man ipver huvud taget har sannolikt med hans egna sliiktförh2landen att
göra. Sven tillharde den rnalctiga Thurgot-släkten. vars främste representant var ärkebiskop Eskil. Nar Absalon eftertr&l.de Eskil, fSirlorade darmed de jyBlindska Thurgotarna sitt inflytande 6ver den danska kyrkaïs till
de sjäI%andskaWviderna. Det ar mot denna bakgrund vi har att se Saxos beskrivning av sava1 Eskil som jyllandare E Gesba I>anorum.
Med sina verk representerar alltsi Sven Aggeson och Saxo var sin slakt,
de olika versionerna Itan darför ses som partsinlagor vilka bida ger sig ut
för att vara officiell historia.
Intressant an att Sven, nar kali beratkar far oss om Saxos histoaieskrlvning, sjalv antyder dess annorlunda karaktar. F6re sin behandling av Sven
Estridsen och dennes söner, avbryter sig Sven och förklarar, att han har
kommer att bli kortfattad, "eftersom jag hart a'tt min kollega Saxo hiller
p i a t t behandla detta utf6rligare och elegantare med den v~rdnadsvände
ärkebiskop Absalon som sin kalla."" Saxo hade alltsi redan medan Sven
hell p i med sitt arbete fatt uppdraget att skriva vad vi kan kalla Absalons
version av samtidshistorien. Behov f6relig allts21för en annan version, valket antyder konflikter mellan de ledande grupperna, konflikter som var
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mycket allvarligare an vi Betts tH11 att tro. Gesta Danorum vittnar sjalv harorno genom att havda kyrkans, kungens och aristokratins gemevesamma Iedarskap i stallet fgrr en kungamalct av Guds nide, genom att grisa sjallandarna pi5 övriga daners bekostnad och genom att framhalla Absalon p5
Valdemars och Knuds bekostnad uttrycker Saxo otvivelaktigt sin uppdragsgivares aisikter och program. Och nar senare tiders historiker betonar
det harmoniska samarbetet mellan kyrka och stat under vaidemars"La$en,
har de helt enkelt fallie offer för en mycket framgangsrik propaganda, f6r
vilken Absalon sjalv air ansvarig. Absalon gav Saxo i uppdrag att sprida
idén om kyrkan och staten som en enhet, och Saxo lyckades sa val att denna propagandabild anda In i var egen tid varit avgörande f6r uppfattningen
om valdemarstidens verklighet.
AvsTBjande ar ocksi Saxos stiendiga framhallande av AbsaTon och dennes politiska betydelse. Kurt Johannesson torde ha fingat nggot vasentligt,
nar han försiktigt postulerar Absalons oro Gver att vanskapen med - och
f6rgrundsstZHlningen hos - Valdemar skaaile sjunka B glömska under den
nye kungen, ~ n u d . Saxos
~ ' frimsta uppdrag maste ha varit att paminna en
otacksam samtid om Absalons insatser f6r kungamakten och att ;t eftervarlden bevara minnet av denne "faderneslandets fader".
Vagdemareraas politik k a ~ bara
% delvis ha varit Absalsns. Saxo skildrar
mangca meningsskiljaktigheter mellan Absalon och Valdemar, och p5 vik~ galtiga punkter far vi bevittna, hur riktlinjerna g i r isar, inte minst n a det
ler Danmarks förhallande till Tyskland. Vilken verkiiighet som iian döljer
sig bakom Saxos uppgifter stir andii k l ~ r a att
, den motbild som Gesta Danorum ger BP11 Sven Aggesens historia till stora delar môiste vara dikterad av
skiljaktigheter mellan kungens och iirkebiskopens politik och vi~deringar.
Sven Aggesens och Saxos verk ar lika olika till stil sch form som kil1 varderingar och innehaIl1. Med tanke p i deras gemensamma - kyrkliga - hetbildning ar stilskallnaden sakert mer signifikativ an man tidigare raknat
med. Nar Sven Aggesen anviinde kyrkans sprak, böijde han traditionen,
men aven om han var konventionel1 som stilist, var han originell som historieskiivare i det att han skrev en rent varldslig historia. Saxs, som framhö11 kyrkans betydelse 4 samhallet, var i sin sida originell genom att göra
detta p5 ett viirldsligt sprak, och mycket talar i"r att hans stilval inte enbart
varit en smakfraga. Bade kan ock Sven Aggesen "bolde ha valt det fraastallningssiitt, som bast tjiinade deras syften och publik. Sven Aggesens ksnveatPonel8a stil döljer inte verkets varlds&igainnehall, men den kan ha nnderjiittat för kyrkans main att Iasa och smalta hans nya politiska idéer och
kungapropaganda. Saxo 5 andra sidan motsatte sig minga av de nyheter
som valdemarerna införde och fgrrsvarade traditionella bruk och riittigheter. Om Sven Aggesen f6rde fram nya idéer p2 ett graditionellt satt, kan
alltsii Saxo sigas föra fram traditionella idéer p2 ett alldeles nytt och för
danska f6rhillanden mycket originellt satt. Med sin "varldsliga9' stil kan
Saxo ha velat n5 en ny grupp av politiskt inflytelserika personer; inom den
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centrala administrationen fanns ett växande behov av utbildat folk, och det
ar t5nBabart att Saxo till en sekulariserad krets av kungliga byrakrater ville
överföra vkirderingar och ideal, vilka nu tycktes alltmer hotade.
Saxos stil, som utmarks av klassisláa ideal och ett varldsligt sprak, döljer
inte hans kyrkliga engagement, aven om den tycks ha gjort det för senare
tiders historieforskare.

Men i sitt verk kritiserar och ifragasatter Saxo iiven krav och idéer som v9
skulle vantat oss att Absalon stod bakom, t ex kyrkans lagstiftningskrav
och - möjligen - införandet av arvkungadöme. ,%rdet möjligt att Saxo lcan
ha gått emot sin uppdragsgivare? Vi maste givetvis rakna med att Saxo i sitt
verk uttrycker aven sina egna kiia~slor,tankar och ideal. Det var omöjligt
för Absalon att kontroklera Saxos arbete i detalj, speciellt som han inte fick
leva att se det hela avslutat. Saxo hade gott om tid att revidera det redan
skrivna - och skriva nytt - utan Absalons inblandning. Myeket talar för att
Saxo började med att skriva samtidshistorien och dess upptakt, det ar har
Hvide-traditionen flyter rikligt och Absalons cgsia erfarenheter och upplevelser sa starkt färgat Innehallet. Men de första (3-98 böckerna slciljer sig i
misaga avseenden frin de sista; det ar harnftir allt i "sagohistoaien" vi %nner Saxos kritik av bi a arvkungadömet, kvinnornas arvsrätt och kyrkans
krav p i consensus. Det ar ocksi i denna - hedniska - del av Saxos historia
som vi finner sedlighetspropagandan, som jan utgjorde en viktig del av kyikans reformprogram för vilket speciellt Absalonas eftertriidare, Andseas
Sunesson, arbetade.
En annan av Absalons avsikter var salcert att skapa ett skriftlagt morament motsvarande det gigantiska mausoleum han latit bygga at sig sjiilv
och sin familj i Sorm klosterkyrka.. Gav di Saxo honom det personliga f&harligande, som han önskade? Vi kommer aldrig att kunna besvara den
frggan, eftersom Absalon aldrig fick se Saxss färdiga verk. Ovedersagigt
%ratt Absalon spelar huvudrollen i Saxoc sista tsöcker, men kans enorma
insatser, hans överviildigande och allt Gverskuggawde betydelse t j i ~ k s
emellertid överdrivna, och huruvida detta passade Absalon sj iiIv eller inte
vet vi ingenting om. Utan tvekan tjiinade Saxos portratt av honom syftet
att nedviindera Valdemar, men Saxo blises upp Absalons person till den
grad att läsaren efterhand blir misstanksam och börjar tM.arla p i att denna
bild har nggosa som helst verlcJighetsförankning. Kan detta ha varit Saxos
avsikt? I sitt företal gör ju Sawo faktiskt Kosalon sjalv ansvarig för detta heroiska - och djverdrivna - portratt genom att s i uttryckjigt peka ut honom
som sin sagesman.
Vi finner ingen direkt kritik av Absalon i Saxos hisboria, menjc6reealetdefinitivt skrivet sist av a!lt -kastar ett htressant Ijus över Saxos inställning
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till sin f8rre uppdragsgivare. Har 6ser han beröm 6ver Absalons eftertriia r e Andreas Suneson f6r dennes rent kyrkliga nit och insatser, vilket bildar verksam kontrast till den bild han givit av Absalon, som a Gesta Danorum g i r till historien enbart för sina viirldsliga, dvs politiska och militara,
Insatser. Tonvikten p5 Absalons viirldslkga ambitioner frapperar redan i
jiimförelse med tidigare biskopar, vilka (till skillnad frin Andreas) agerar
B Saxos hiskoria. D e frarnstiills klant som kyrkans mang biskopar som Vi1Relm och Eskil har hellre en konflikt med kungamakten an inlater sig p i
svardiga kompromisser, Hur komplicerad och moesiigeisefuaal8 Saxos skild
ring av Eskil an ar, framstar denne irkebiskop a n d i som betydligt mer rakryggad an Absalon, speciellt i samband med piveschismen. Over huvudtaget tecknar Saxo en mycket allsidigare biiid av Eskil an av Absalon. Eskil
ar en biskop som ger intryck av attf6vena kyrkliga och viirldsliga iatressen;
vi hör om hans kyrlcopolitiska stallningstaganden, om hans pilgilmsfiird till
Jerusalem och om hans vanskap med liksom fard till Bernhard av Glairvaux. Men dessutom liter Saxo oss möta Eskil aven 4 strid, 141%sjöss och p i
slagfalter. Och typiskt för en biskop som Eskil ar att han inte glbmmer att
be ta19 Gud, innan han gir ut % striden. P: ett av sina gemensamma krigstig
anföll Absalon sch EsBaiB staden Oldenborg. Saxo pipekar att Absalon var
snabb att börja kampen, men att Eskil inte gIOmde sin vanliga andakt utan
först laste sina b ö ~ e rDarefter
. ~ ~ Inerader aven Eskil i kampen, och "saa Iidet ~ n s e d han
e i@vrigtFjenden, at han k r d e d e s ved Hzren udea Brynje,
blot ifort sin Pravstedragt"." Har tecknar Saxo ett mycket fördelaktigt
portratt av Eskil: nyss hemkommen frin sin långa pilgrimsfiird ar han a n d i
ivrig att genast draga ut i strid fGr tron. Niir Absaion delgivit honom sina
planer, ar Eskil inte sen att utvalja de raskaste skaningar och s l i fs31je med
Absalon. Eskil kanner dock av sin alder och ar vid ett tillfille radd att inte
orka taga sig upp p i sin hast: "men saa snart Fjenden var i Sigte, svang han
sig i $adlen saa rask som nogen Ungersvend, saa ingen skulde se paa ham,
at han ej var ved sin fulde ~ e g e r n s f @ r h e d ~ " ~ ~
Hos Eskil, som han tecknas av Saxo, anas man religionens glöd som
drivkraft, medan Absalon genomgiende framstalls som brinnande f6r danernas - viirldslaga - ara. Sina plikter som biskop sch arkebiskop uppfylEer
Absalon inte p i samma vis som sina fGreta5dare. Hnfe som kyrkans ledare
utan som kungens van ock Solkets harförare g i r Absaion tP11 historien i
Gesta Danorum. Det ar framför allt p i slagfaltet Absalon R8r hemma framför altaret ser vi honom endast vid enstaka tillfallen som t e x under
Valdemars sjukdom och efter hans dödmg5
A18 Absalon hellre ville tjiina
Herren med svardslag an med bön framhiiller Saxo uttryckBigen i samband
med en RiindeBse under kriget mot Pommern, da^ Absalon avbryter förberedejserna för en gudstjiinst för att i stiillet sjalv taga Itu med fienden. Ofta
rnQPteruppfattningen att Saxo har passar på att försvara Absalons krigiskhet, narnligen med frågan "kan man ve1 tznke sig noget Offer der er Gud
til storre Velbehag end Uslingers ~ @ d ? "Det
~ ' ar dock inte alls givet, att
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svaret miste bli ett nej ; korstagens syfte var int'e att utrota men att omviinda hedningarna! Den till synes retoriska fragan kan lika val antyda att Absalons korstagsiver hade mer med blodtörst an imed religion att gera. IHans
framfart, som den beskrivs av Sawo, kan knappast ha gillats av den bernhardinska fromhetens företradare, för vilka laorstigens frarngiing raknades
B antalet sjalar, som raddats 50 Gud.
Saxos bild av Absalon kontrasterar ocksa p i ett markllgt saet mot den
bild som Arnold av Lybeek ger oss. Enligt Arnold stod narnligen inte Absalon Eskil efter i sin iver att friimja religionens initressen. R a r beskrivs Absalon som "rikligt utrustad av Herren med mangfaldiga givor och dygder"
och han sags ha haft "sin E~uvudsakligast rka i elet kyskhetens smycke, som
var hans goda samvetes basta
Vidare beskrivs hur Absalon outtrs3ttligt verkade för kyskheten sch f8r genomfi5rande av en enhetlig gudstjanstordning i de danska kyrkorna. Han berönis för sin givmiidhet talk kyrHaor och kloster och beslcrivs som from, högt begivad, övermittan hiinsynsfull", - "en sallsynt
Den bild Arnold ger av Absalons givmildhet och kyrkliga insatser bekraftas av bevarade dlp~orn,~%enden iyser alltså med sin frinvaro i Gesta Danorum.
Nar Andreas Seaneson prisas for att ha utöval: sin iirnbetsroQ1"med sidan
underbar entusiasm" och fön-att han "inte onskat ge intryck av att ha allting
under sin egen kontroll", kan Saxo ha syftat tal1 en kontrasterande
jamförelse med hans f ö r e t ~ . i i d a r ei: ~Gesta
~
Danorum utövar Absalon
knappast sin ambetsroll - i stallet utevar han sina inofficiella roiler, sem
krigare och politiker, med desto st6rre e n h s i a ~ s mOch - till skillnad fran
Andreas tycks Absalon i högsta grad ha önskat ge oss intrycket att han kontrollerat allt - hur skall vi annars fersti hans uppdrag till Saxo? Genom att
alltsa uttryckligen berömma Andreas kan Saxo indirek"rrltisera eller
atminstone misstankSigg6ra Absalon. I kyrkorivformtider kunde betonandet av Absalons viirldsliga ambitioner uppfattas som en allvarlig kritik och
antyda att Absalon försummat sina kyrkliga plikter. Genom att berömma
Andreas f8r just sidant som Absalon aldrig beskrivs engagera sig $sr, tycks
Saxo taga stiillnaing och markera sitt avstindsitagande tP11 den förre uppdragsgivaren, vars krigiska a1~tIvitetinte Engre: anshgs passande f8r en arkebiskop. Efter Absalons död d s t e Saxo ty sig till Andreas, vars respekt
och valdvilja han ville vinna. Detta b(brk8arar naitnrligtvis delvis det smicker
Saxo bestir h o n o m M i n om Andreas9 miiktiga beskydd dediicerar Saxo
sitt verk till honom och garderar sig sjiiiv genom att taga skydd bakom ffOretradaren: i sitt företal sager Saxs uttryckligen, att Absalon tvinga"khc~nom
att skriva denna historia, och vidare försiikrar han oss att han "skrivit ned"
allting som kom fran Absalons lappar, "som oni det vore en gudomlig uppenbak-el~e".~'
P i detta vis kan Saxo frita sig f r h aFYt ansvar för slut-esuitatet l

7
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Saxo har ansetts vara propagandist för valdemarernas politik, I sjalva verket kritiserar han den i viktiga avseenden. Han har vidare ansetts uttrycka
Absalons avsikter, vilket han tvivelsutan gör, men ante aHBtåd p i ett sarskilt
entydigt satt. Vad mera ar: han lyckas t o m misstankligg6ra sin forne uppdragsgivare genom att ge oss ett synnerligen ensidigt portratt av honom
som krigare och statsman. Ingenting sags om Absalons kyrkliga verksamhet, varken Soro kloster eller några andra av de kloster, som han och Hvi$e-slikten omhuldade, finns omnamnda i Saxos ver%c.Ingenting ciigs heller
om Absalons generositet, Kanske hade Saxo personlig anledning att inte
prisa den; i sitt testamente bortskanker Absalon stora penninggåvor till sin
omgivning, medan Saxo erhiller (eftersk8nkes?) endast den ringa summan
av 2 11%mark silver. Medan t o m kockarna åhigkommes med personliga
minnesgåvor, far Saxo in et utan uppmanas i stallet att till Soro iterlimna
de tv&böcker han
Den siaavhet med vilken Saxo har behandlas antyder att han vid den tid som testamentet skrevs inte Sangre stod på basta
fot med Absalon. Detta skulle i s&fall bidraga tiYi att "rklara snedvridnlngen i AbcaBoni-portratset som Saxo slutligen - i och med sitt Gretal- Astadkommer.
Representerar Saxo någon speciell grupp i samha%?et?
Vi vet bara att han
var klerk, att han hade en hög utbildning och att han i minga avseenden
sympa"cserade med kyrkan, men han uttrycker också minga andra åsikter,
vilka hör hemma bland tidens viirldsliga aristokrati. Allt som allt reflekterar Gesta Danorum så rnanga olika intressen att det ar väldigt svart att se
Saxo som representant fOr en sirskild samh5llsgrupp eller ett sarskilt "parti". I stallet bör vi se honom som en sjalvstandigt tankande människa, men
om an intellektuellt oberoende, var han sannolikt ytterst beroende av politiskt beskydd. Kan Saxo tankas tillhöra den grupp av valutbildade man,
som utan egna tillrackligt starka familjeförbindelser tradde B offentlig
tjiinst? I vilket fall maste Saxos fardaga verk kunna accepteras av såvil
varldsliga som kyrkliga makthavare och uttrycka båda sidornas varderingar och m5YsattnPngar. P en tid av snabba po1åtisB~avaxlangar var Saxo tvungne att g5 meinga gruppers arenden. Hans situation liknar diirf6r S högsta
grad Hamlets, hans egen hj51te.'~Hamlet ar förhindrad att slasc öppet, han
tvingas av omst~aadlgheternatill f6rstallning. Och för att undvika misstankar och för att kunna överleva miste Saxo - liksom sin egen Hamlet - dölja
sina egna tankar och isikter och utvecklade i detta syf e tvetydigheten till
en skön konst.
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NOTER

För denna värdering alltsedan Hal Koch se Aksel E Christensen, "Tiden 1042-1241"' i
Danmarks histovie, Bind 1 , 2 upp1 Kobenhavn 1978, ss 339 och 370. Se aven P Ils@e!J
Lomholt-Thomsen, Nordens hislorie, K@benhavn 1964, s 76 och N Skyorm-Nielsen,
Kvinde og Slave, Kabenhavn 1971, s 292.
For denna övertygelse liksom för hela den har beskrivna uppfattningen se Kulturhistorisk Leksikonfor Nordisk Middelalder, (KML)bd XV sp 49-57, författat av Inge Skovgaard-Petersen. Jfr aven E Christensen, The Northern Crusades, London 1980, s 58: Absalon "believed thaa the Church's best interest iay in in supporting the king's, and in extending his power as widely as possible."
Se J Olriki inledningen till "Sakses Danesaga" bd 111,%C@benhavn
1908, s 40 K H L sp 4957: "Absalons och Saxos synspunkter kan ikke holdes iide fra hinanden", smt A E Christensen, Kongemagt ogiaristokrati, Kobenhavn 1945 (19681, s 44: "1 Absalons verdensopfatteise gaar staat og kirke op i en h@jeree ~ h e d " .
1 "Saxos berättelser om de danska vendertågen 1138-1185", Historisk Tidskrift (dansk)
1983,14 rk, bd HV (ss 35-70): framhåller Curt Weibull hur "ett inträngande i Saxos uppfattniiig av historien /---!, i hans stallning till stat och samhällsliv, till kyrka, religion och
moral" bättre an något annat kan ge oss en levande bild av hans egen tid. Men han slar
sedan fast att Gesta Danorum ännu inte "med någon större framgång behandlats ur dess
synpunitter." (s 70) Det sista är i sanning en hård dom över de senaste 23 Arens forskarinsatser frän såväl skandinavisk som engelsk sida!
A E Christensen, Mongemagt og Aristokrati s 42 och Danmarlcs historie s 370.
Den förste bland moderna Saxoforskare att papeka och diskutera den fundamentala
skillnaden mellan Sven hggesen och Saxo var Kurt Jo~hannessoni Saxo Grammaticus.
Komposition och vdrldsbild i Gesta Danorum, Uppsala 1978, s 312Cf.

J Olrik op cit III, s 39.
Se lex C Weibull, "Saxos berättelser . . .", HT 4983 s 45. Jfr aven W< Johanneson op cii
326-332.

SS

9. Se K Johannesson, op cir ss 263,265 fS, 294-2T3 278,294A 304 och 307.
A E Christensen Kongernagt og Aristokrati, s 44. Jfr Sven E Christensefi, op cir s 61. Han
taiar om "the ieadership of two superhuman keroes, Absalon and Valdemar".
Sakses Danesaga, I-IV, oversat af Jörgen Olrik, K@benhavn1908-1312, hädanefter: 3
O, IV, s 28; Saxonis Gesta Danorum, tomus I, ed J O1~i.k&H Raeder, Kobenhavn 1931,
hädanefter: O-R, s 424 (rad 31 ff).
9 8 IV,s 192f; O-R. s 497 (8-18).
Y O 111, s 244 och 246f; O-R s 405 f .
ibid s 244 E ; O-R s 405 (28-31).

JO.

ibid ss 247-249: O-R s 406 f.

ibid s 246; O-R s 406 (18-"19).
Y O IV, s 4; O-Pi s 413.
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ibid s 7; O-R s 414 (5-6). Att Saxo inte tecknat något ärominne över Valdemar i berattelserna om vendertågen har ocksa framhallits av C Weibull, "Saxos berättelser . . .", HT
(dansk) 1983, s 44.
- för övrigt inte den enda gången detta sker. För ytterligare exempel se J O IV, ss 62 ff
och s 110; O-W ss 439-440,459 (28-29).
ibid s 8; O-R s 414.
ibid s 9; O-R s 415 (3-5).
ibid s 10; O-R s 415 (18-19).
ibid c 13; O-R s 417 (5-6). Jfr Sven C Weibull, "Saxos berättelser . . .", HT (dansk) 1983,
s 43f.
ibid s 14; O-R s 417 (16-20)
ibid s 120f; O-R s 464 (7-11).
ibid s 186; 0-19s 494.
ibid s 44; 0-8 s 432 (7-14).
ibid c 133;O-R s 469.
ibid s 98; O-R s 454.
ibid s 38; O-R s 429 (15 f).
ibid ss 196 och 198; 5-17ss 499 (4-7) och 499 (28 ff).
ibid ss 17 och 145; O-R ss 419 (5-14) och 476 (6).
ibid s 13; O-R s 417 (9-10).
ibid s 18f; O-R s 420 (2).
ibid s 19; O-R s 420 (6-16).
ibid ss 21,40 och 130; O-R ss 421 (24 f), 430 (32-37) och 468 (20)
ibid s 97; O-R s 453.
ibid ss 62 och 64; O-R ss 439-440.
ibid s 72; O-R s 443.
ibidss 10,115, 132, 135, 138, 168, 195 och 211; O-R SS 415,464,469,470,072,486,498
och 504. Vid de tillfallen Valdemar inte följer Absaions rad går det illa: .l
O IV, ss ?3,66
och 272; O-R ss 446-417,441 och 533.
Valdemars son, som skulle dela iedarskapet med Absalon, ibid ss 279 f ; O-R s 534 (2427).

ibid s 280; O-R s 534 (27-32).
ibid ss 67 f ; O-R s 442 (1-9).
ibid s 285; O-R s 537 ( 2 ) .
ibid s 284; O-R s 536 (22-23).
ibid s 284; O-bi s 536 (23-26).
i b i d s 281; O-R c 535 (11-14).
ibid s 290; O-R s 539 (11-12;.
ibid s 290; O-R s 539 (16-18).
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50. ibid ss 316 f;O-R s 551 (20-23). "Fäderneslandets fader" se ibid s 6; O-M 413 (38).
51. Jfr K Johannesson, o p cit ss 329 ff och B Strand, Kvinnor och m d n i Cesta Danorum, Cöteborg 1980, ss 240-241.
52. / O III, s 129; O-R s 355 (1-2).
53. -vilket hans äregiriga hustru (Sofia) far sttulden för. :Se J O IV, ss 271 ff; O-R s 531 (31321,
54. ibid s 214; 0 - R s 506 (22)
55. J O III, ss i54f; O-R ss 365 f .
56. ibid ss 249E; O-R s 408 (10-12).
57. i O IV, S 285; O-R S 537 (2-4).
58. zbid ss 290 och 296; O-W ss 539 och 541 (28-30).
19. ibid s 56; 0-3s 437 (15-16).
60. ibids23l;O-Rs514(1-2).
61. ibid s 231; 0 - R s 514 (2-6).
62. ibid 222; O-R s 509 (31-32).
63. Se aven d O I. s 96 och HEP, s 209; O-R s 50 (19-20) och ss 388 (39-)-389 (-2).
64. J O 4, s 15; O-R s 5 (15-20).

A E Christensen, Kongemagt og Aristokrati s 42 f .
66. 9 0 IV, S 286; O-Xs 537 (2 -4).
65.

67. 90 114, s 167; 0 - R s 371.
68. J O IV, s iO0; 0 - R s 455.
69. I O III, s 119; 0 - R s 350.
70. J O IV, s 156; 0 - R S 480 (21-22).
71. B Strand, Kvinnor och man . . . ss á78 och 194.
72. 9 0 I, s 13; O-R s 4 13-41,
73. 9 0 1 V , s 2 6 1 ; 0 - R s 5 2 7 ( l l ) .
74. A E Christensen, Kongemagf og Aristokrati, s 44, för tecken pa kungens gudomlighet,
se s 45.
75. M Johannesson, op cit s 318.
76. ibid s 302.
77. Undantag utgörs av K Johannesson, o p cit ss 315-321 och B Strand, op cic ss 255-257
78. J O II, s 178; 0 - R s 266 (26-29). För närmare anaiys av Thyre-episoden se B Strand,
"Thyre Danebod in Cesta Danorum", i Saxo G~arnrn~czticus.
A medieiial author between
Norse and Latin Culture, Kebenhavn 1981, ss 152-167.
79. 3 0II, SS 205-2071 0 - R SS 278-279.
80. Sven Aggesen, Brevis Historia Reguile Dacie, i Scriptores minores hisioriae danicae medii =vi ---, K ~ b e n h a v n1917, s 124 (22-26) och Slrriker udgivne af Selskabet til historisIre kildeskrifteas ovei-sztteise 9 Wk,H: Sven Agges&, KGbenhavn 1916, ss l 6 ff. M C1
Gertz översätter uttrycket "Absalone refesente" med "'enligt vad Absakon meddelat mig
(Sven)", varvid meningen blis annorlunda. Huruvida betydelsera ar att Absaton medde-
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lat Sven, att Saxo skriver, eller att Saxo skriver med Absalon som kalla, ar ett problem,
som livligt diskuterats, senast i samband med M Christensens föredrag, "Forholdet mellem Saxo og Sven Aggesen". Föredraget ar tryckt tillsammans med den åtföljande dickussionen i Sanostudier, ed B Boserup, Kmbenhavn 1975, ss 128-442. K Christensen argumenterar inte för någon av tolkningarna; för den har accepterade toilmingen, namligen att Absalon enligt Sven ar Saxos kalla, argumenterar P A Hansen (s 141) och mot
den andra, har avvisade tolkningen argumenterar J Raasted (s 141).

K Johannesson, op cif s 329.
J O IV, S 188; O-R S 495 (16-18).

ibid.
ibid ss 188 f ; O-R s 495 (24-26).
ibid ss 9 och 284; O-R ss 415 och 536.
ibid s 299; O-R s 543 (11-12).
Arreoldi Chronicae Slavoïum, ed G H Pertz, Hannoverae 1868,3.5 och 5.18. Arnold af
Lybecks Slavekr@nikei oveaszttelse af P Kierkegaard, KGbenhavn 1885, ss 77ff och
221 ff. För citaten se ss 93 och 221.
ibid s 221.
Diplomatarium Danicunz I R$<:
givor till kyrkor och kloster, 3bd; n 18,30,69,70,77,78,141, 223,253
4bd;n33,41,64
privilegier till kyrkor,
3bd;n20,51,68,77,8O39Q,140,241
4bd; n 52,64
övriga kyrkoangelagenheter, 3bd; n 103,114,144,150,154,164,180.25'7
4bd; n 32 (=testamente från 1201)
J O I, s 13; O-R s 4 17-12), J Olrik översätter Saxos text mycket fritt. Har föreslas i stallet:
"Genom att du utiivat din ambetsroll med så underbar entusiasm har du fört den till
arans högsta höjd. FOTatt du inte ville ge intryck av att draga allting under din kontroii,
förordnade du i ett fromt och generOst testamente en mycket stor förmögenhet till den
a av med bekymmersdigra
heliga kyrkan, och du ville hellre på ett hedersamt satt g ~ r dig
rikedomar an att tyngas under dem och bli fast i girig traktan efter dem".
J O H , s 15; O-R s 5, "himmelsk visdom" se rad 12.

92. Dipl Danicum 1 Rk 4 bd n 32. Jfr V Andersen, Tider og Typer af dansk Aands historie, Mabenhavn 1907, ss 49 f.
Jfr K Johannesson, op cif s 125.

