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TILL 700-ÅRSMINNET AF SLAGET VID LENA 

(31 januari 1208) 
AF 

L. FR. LÄFFLER. 

3. ETT STADGANDE I GUTASAGA, SOM YTTERST FÖRANLEDTS 
AF SLAGET VID LENA. 

EN LAGHISTORISK UNDERSÖKNING. 

^sista kapitlet af Gutasaga lyder näst sista paragrafen 
sålunda: Cann so illa at bieras at crunapr kunungr 
warpr mip nequaru waldi bort rekinn af sinu rikt 
pa aigu ai gutar scatt vt giefa vtan haldi hanum vm 

pry ar oc pau aigu pair e huert ar scatt saman giera oc liggie 
lata . En pa vt giefa pan pry ar iru vt gangin. palm sum pa 
rapir sula riki. 

På nysvenska: "Kan så illa bära till, att krönt konung varder 
med något våld bortdrifven från sitt rike, då äro ej gutarna 
skyldiga att utgifva skatten utan behålle den i tre år; och 
likväl skola de alltid hvart år sammanskjuta skatten och låta 
den ligga, men då utgifva den, när tre år äro förlidna, till den 
som då råder öfver Svea rike." 

Schlyter anser, att hvad som här säges "tydligen är för
anled! af hvad som hade händt Konung Birger Magnusson" .och 
måste vara författad! "efter 1318" (se S:s företal till Gotlands-
Lagen sid. X). Jag anmärker tillsvidare härtill blott, att Schly
ter från denna sin ståndpunkt naturligtvis borde ha sagt: 
"är 1320 eller därefter" i st. f. "efter år 1318". 

Schlyters uppfattning har vunnit bifall från flere håll, 
bl. a. från de fräjdade svenske lärde Claes Annerstedt och 
H. Schuck. Den förre yttrar (Scriptores Rer. Svec. 111:1:12, 
n. o.) följande (här öfversatt frän latin till svenska): "Dessa 
stadgandcn härröra uppenbarligen från de händelser, som in
träffade i Sverige och på Gotland åren 1318-1320. Ty konung 
Birger, fördrifven från sitt rike, begaf sig sommaren år 1318 
till Gotland, hvarifrån han mot slutet af året flydde till Dan-
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mark. Följande året säges en svensk flotta ha besökt ön. 
Säkert är, att gotlänningarna år 1320 i Magnus' namn ålades be
tala skatt till Sveriges nye konung (Dipl. Suec. III, p. 473-475)". 
Äfven H. Schuck säger, att sagan "synes vara nedskrifven först 
efter 1318" (Illustrerad Svensk Litteraturhistoria 1:29) och 
hänvisar till Schlyter (Svensk Literaturhistoria s. 68). 

För min del kan jag icke anse nu framställda uppfattning 
hållbar. Tvifvel därpå hafva äfven yttrats af andra forskare, 
hvarom se i det följande. Låtom oss tillse, hurudana förhåll
andena voro i Sverige år 1318 och de närmast följande två 
åren. Konung Birger begaf sig jämte sin gemål på våren 1318 
från fastlandet öfver till Gotland flyktande undan den mot 
honom uppkomna folkresningen. Gotland var en del af det 
rike, som han enligt fördraget i Helsingborg 1310 skulle få 
behålla. Det kan dä till en början anmärkas, att, då han 
kommit till Gotland, var han icke fördrifven från hela sitt rike, 
utan vistades fortfarande inom detsamma. Vidare kan det 
sägas vara föga sannolikt, att gutarna skulle vägrat den då 
ännu icke formligen afsatte konungen skatt, när han kommit 
till ett af sina underhållsländer och där icke veterligen mot
tagits med fientligheter (om han också några år förut legat 
i strid därmed). Tvärtom synes det af den omständigheten, 
att 'konungen nu från Gotland utrustade tvenne särskilda 
krigiska expeditioner till fastlandet, vara all anledning att an
taga, att gutarna fått utgöra sin kronoskatt fullt upp — den 
skulle enligt öfv-erenskommelse med konung Magnus Ladulås 
af 1285 betalas omkring midsommar (se Rydberg, Sverges 
Traktater, 1:290) — ja, långt ifrån att kunna innehålla sin 
skatt, kanske fått vidkännas ökad börda för 1318, då de båda 
krigstågen till Sverige, enligt rimkrönikans nedan anförda ord, 
kraft mycket folk, skepp, vapen och lifsmedel. 

I Erikskrönikan säges om dessa krigståg följande: 
Om det första: 

Tha loth konungin skip til redha 
kogga stora ok butzor bredha 
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Ok skipade ther aa kost ok men 
ok yffridh wapn . . . 

Om det andra heter det: 
The skule alle medh honom (drotsen Brunke) fara 
swa at her skula faa hemma vara 
The toko skip hwar de kunno faa 
heller större skip än smaa. 

Jag fäster särskild uppmärksamhet vid orden: The toko 
skip hwar the kunno faa. Att gutarna denna tid icke ställt 
sig fientliga mot konungen genom att vägra att betala honom 
skatt göres ytterligare sannolikt däraf, att i fördraget i Ro-
skilde i november 1318 det stadgades, att konung Birger och 
hans barn skulle få vistas på Gotland, därest öns invånare 
medgåfvo detta. 

Mot slutet af år 1318 flydde konung Birger till Danmark 
(jfr Strinnholm, Svenska Folkets historia 5:326). 

Hvad nu vidare år 1319 beträffar, så kan det icke heller 
antagas, att gutarna detta år innehållit skatten till Sveriges 
konung. Tidigt på våren 1319 utrustade Sveriges rikshöfvids-
man Mats Kettilmundsson en "skön flotta", med hvilken han 
for till Gotland, hvarest 

landhet hylladhe drotzen maths tha 
the i stadhen bodhe giorde ok saa. 

enligt flere handskrifter af Erikskrönikan (se Klemmings ut
gåfva 1:170; texthandskriften har ej detta ställe, som dock 
svårligen kan vara uppdiktadt). Något innehållande af skatten 
detta år kan det då icke gärna vara tal om, hvilket också fram
går af det straxt nedan nämnda kungabrefvet af 1320. 

Kort därefter, den 8 juli 1319, valdes å Mora sten konung 
Magnus Eriksson till Sveriges konung. Att Gutarna erkände 
valet är otvifvelakttigt. Huruvida detta år skatten utbetalades 
som vanligt vid midsommartiden till den dåvarande riks-
höfvidsmannen, eller man väntade att kräfva skatten till dess 
konungavalet skett och denna dä utbetalades — något litet 
senare än vanligt —, kan icke afgöras. Men ettdera har säker-
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ligen skett. Någon vägran att utbetala skatt till konung Magnus 
år 1320 har då icke kunnat ega rum. Det nu sagda framgår 
otvetydigt af konung Magni bref af 25 aug. 1320, där han åt 
gutarna efterskänker den af konung Birger år 1313 genom-
drifna skatteförhöjningen (se om denna Sve. Trakt. 1:380 f.) 
som belöning för deras trohet nit och hängifvenhet, hvilka 
i starka ordalag framhållas. — Dessa ordalag äro i själfva 
verket så starka, att man förvånas öfver att två krigiska ex
peditioner kunnat så kort förut utgå från Gotland till kung 
Birgers hjälp. Orden lyda så: 

Quoniam inter ceteros regni nostri incolas et fideles in 
difficultatibus, que nobis patre orbatis multipliciter imminebant, 
vos semper exhibueratis beniuolos et pro vestris viribus nostri 
honoris fauorabiles zelatores; idcirco. . . . samt ytterligare: . . . 
vobis omnibus, qui nobis hactenus et regno nostro sincere deuo-
cionis affectum ac debite adhesionis obsequium impendistis . . . 

(Öfvers. "Emedan bland vårt rikes öfriga inbyggare och 
trogna (män) I under de svårigheter, som mångfaldt hotade 
oss faderlöse, alltid visat Eder som välvilliga och efter Edra 
krafter ifriga gynnare af vår heder, så . . . — åt Eder alla, 
som hittils egnat Oss och vårt rike känslor af uppriktig hän
gifvenhet och lydnad af skyldig anslutning"). 

Af dessa ordalag sedda i och för sig kunde man visser
ligen vara frestad att antaga, att gutarna vägrat betala skatt 
till konung Birger. I Dipl. Suec. 11:473 ha ock i öfverskriften 
till detta bref orden nobis patre orbatis blifvit omskrifna med 
"sedan hans faders död". Men sä behöfver de ju ej 
öfversättas (se ofvan). Men om man nu också antoge detta, 
så måste man ju på samma gäng dock antaga, att gutarna 
de båda följande åren skattat till konung Magnus. Eljest 
blefve ju de vackra loforden alldeles meningslösa. Någon 
treårsperiod af återhållen skatt kan då icke i detta fall antagas. 

Vore det så, att i det ifrågavarande brefvet af 25 aug. 
1320 verkligen "gotlänningarna i Magnus' namn ålades betala 
skatt till Sveriges nye konung", då skulle visserligen det däraf 
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framgå såsom sannolikt, att de ännu icke betalat dylik skatt 
och således verkligen somrarne 1319—1320 innehållit skatten. 
Men brefvet innehåller alls icke de anförda orden utan talar 
endast om det "augmentum siue superindictum, quod . . . 
quondum rex Birgerus vobis imposuerat super tributum vestrum 
annuum solitum et antiquum" (det tillägg eller pålägg, den 
forne konung Birger — nämligen år 1313 — ålagt Eder ut-
öfver Eder årliga vanliga och gamla tribut), hvilket skatte
tillägg konung Magnus förklarar sig därefter för evigt efter
skänka, sägande att det af honom och hans efterträdare med 
alls ingen rätt vidare kan kräfvas ( : . . ."ex nunc in perpetuum 
remittimus . . . . nullo iure penitus peti posse"), medan om den 
gamla årliga skatten ej ett ord vidare namnes. Däraf — och 
då denna blott omtalas som "den vanliga" skatten — synes 
den slutsatsen med säkerhet kunna dragas, att gutarna de 
båda åren 1319 och 1320 utan invändning inbetalt den gamla 
skatten. Endast därom synes ovisshet kunna råda, huruvida 
gutarna vid inbetalande af den gamla skatten de båda nämnda 
åren äfven betalat den förhöjning konung Birger pålagt, och 
först i aug. 1320 genom kungabrefvet blifvit, kanske efter egen 
ansökan, befriade från den senare, eller huruvida de, sedan 
den kung, som tilltvungit sig förhöjningen, blifvit fördrifven, ej 
brytt sig om att betala mer än den gamla skatten och genom 
nämnda bref å detta tillvägagående fått kunglig stadfästelse 
kort efter skatteterminen 1320. 

Af allt det nu anförda framgår otvetydigt, att det är omöj
ligt att antaga, att gotlänningarna åren 1318—1320 innehållit 
kungsskatten, och att sålunda "hvad som hade händt konung 
Birger" 1318 och följande år icke kan ha haft något att göra 
med tillkomsten af det ifrågavarande stadgandet i Gutasaga. 

Snöbohm har i sin bok om Gotlands land och folk, första 
uppl. (1871) s. 117 n. (andra uppl. s. 138 n.), redan framhållit, att 
"det är ganska besynnerligt" att med Schlyter vilja påstå, att 
stadgandet måste vara yngre än kung Birgers fördrifvande 
1318. "Redan 1229", säger han, "blef en krönt konung för-
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drifven ur Sverige (Erik 11) och Sverker Carlsson vardt för-
drifven 1206 eller 1207, således blir Birger Magnussons för-
drifvande intet skäl. . ." Detta är ju inte någon motbevisning. 
En sådan är däremot hvad Snöbohm sedan påpekar, att detta 
sista kapitel af sagan icke innehåller något meddelande om 
den viktiga öfverenskommelsen af 7 okt. 1285 mellan gutarna 
och konung Magnus Ladulås, då stadgandet om ledungslama 
blef ändradt. Detta argument anser jag med Snöbohm be-
stämdt bevisa, att stadgandet om skattens innehållande måste 
vara äldre än 1285. Vore nämnda stadgande yngre än 1285, 
skulle nämligen det orimliga förhållandet ega rum, att gutarna, 
som i Gutasagas 6:e kapitel intagit det gamla stadgandet 
om skatt och ledungslama och sedan i kapitlets slut det nyare 
stadgandet om skattens innehållande, icke skulle ha intagit 
det stadgande af 1285, hvarigenom den viktiga förändringen 
i fråga om ledungslama infördes, att denna skulle utgå äfven 
under fredstid. Detta vore så mycket orimligare, som Guta-
saga synes vara att betrakta som ett slags statsrättslig urkund 
mellan Gotland och Sverige, bestämmande öns ecklesiastika 
och politiska förhållanden till fastlandet. Jfr Snöbohm, a. a. 
s. 103, Rydberg, Sve. Trakt. 1:39. Därom mer i det följande. 

Då nu stadgandet om kungsskattens innehållande måste 
vara äldre än 1285, ligger det ju obestridligen nära att med 
Snöbohm förmoda, att det tillkommit med anledning "af hvad 
som händt" antingen konung SverkeY Karlsson eller konung 
Erik Eriksson. Snöbohm undersöker icke spörsmålet närmare 
och lämnar sålunda oafgjordt, hvilketdera af dessa båda alter
nativ är det riktiga. Frågan förtjänar emellertid en sådan un
dersökning. 

Efter det förlorade slaget vid Lena, som stod den 31 
januari 1208 — för 700 år sedan —, flydde kung Sverker till 
Danmark. När skatteterminen somrarne 1208 och 1209 inföll 
för gutarna att betala sin skatt till Sveakonungen, var den 
laglige konungen sålunda i landsflykt. Hurudant förhållandet 
var det tredje året, 1210, vid skatteterminen, kan icke säkert 
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sägas, då denna icke kan bestämdt angifvas. Enligt K. Mag
nus Ladulås ofvannämnda bref af 1285 skulle skatt och le
dungslama (tributum et ledongslama) utkräfvas af ett konung
ens sändebud på konungens bekostnad hvart år omkring 
midsommar (circa festum beati Johannis baptistae.) Men i 
Gutasaga, kap. 6, talas det om "konungens sändebud, som 
upptaga skatten på det tinget, som är näst efter Sankt Peters 
mässa" och i kap. 2 heter det, att det ting, hvarvid kungs
skatten erlades, — såsom man kunde vänta — var gutarnas 
alting (gulnat ping). 

Dessa båda uppgifter synas icke stämma rätt väl ihop. 
Petersmässan (Pärsmässan) var, som bekant, den 29 juni och 
i den gotländska runkalendern af 1328 heter ock denna dag 
Petars missa1 (den hette ju egentligen Peters och Päls dag 
— Passio apostolorum Petri et Pauli i Wallentunakalendariet). 
Ett Gutnalting, som säges ha sammanträd! efter denna kyrko
fest, får väl tänkas ha egt rum någon gång under tiden 30 
juni—21 juli, ty om den inträffat senare borde tiden ha be
stämts efter den, den 22 juli inträffande Marin Missa Mag-
dalene, som är den första större kyrkliga fest, som i gulniska 
kalendern upplages efter den 29 juni. Efter denna beräkning 
tyckes Gutnaltinget ha sammanträdt någon gång under de tre 
första veckorna af juli, medan åter enligt K. Magnus bref 
af 1285 det synes ha sammanträdt under sista veckorna af 
juni. Kanske hade tiden flyttats2. Hålla vi oss till Gutasa-

1 För säkerhets skull (jfr nästa not) må anmärkas, att vid Petersdagen 
d. 1 augusti — Festum S. Petri in vinculis — ingen kyrklig högtid angif-
ves i den Gutniska runkalendern. 

2 Någon upplysning kan icke vinnas af den danska förordningen af 
1688 (jfr i Handl. rör. Skand. Hist. XXX:383 t ) , där det förordnas om fyra 
landsting pä Gotland. Ty detta sommarting är där afskaffadt eller flyttadl. 
(De fyra tingen skulle "her effter" — hvilka ord synas angifva en nyhet — 
hållas onsdagarna efter 2 febr., 1 maj, 1 nov. och onsdagen före 10 aug., 
det första i Visby, de tre andra i Roma. Lindström, Anteckningar om Got
lands Medeltid [Här cit. Gotl. Medelt], 11:484, har oriktig uppgift för sista 
tinget). 
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gas bestämmelse, så var vid skatteterminen 1210 konung 
Sverker antingen i färd med att söka återvinna sin krona el
ler ocksä, ifall Gutnaltinget sammanträdde mellan 17—21 juli, 
nyss dödad — slaget vid Gästilren1 stod ju 17 juli. Att 
dödsfallet pä denna för dåtida förhållanden korta tid af högst 
5 dagar hunnit blifva kändt på Gotland är ju emellertid föga 
troligt. 

Hålla vi oss till 1285 års bestämning af skatteterminen, 
så var konung Sverker ännu i lifvet, om ännu kvar i Dan
mark eller pä tåg upp mot Västergötland är ovisst. 

Det kunde nu ligga nära att antaga, att gutarna vid skatte
terminen 1208 beslöto att icke erkänna troninkräktaren ko
nung Erik Knutsson och att tills vidare innehålla skatten till 
Sveriges konung; den landsflyktige konung Sverker tillhörde 

1 Namnet bör pä svenska skrifvas såsom här skett med ä, ej Gestilren 
såsom i vara historier är vanligt. Jfr skrifsättet Gyastilren i den äldsta källa, 
där orten omtalas, Västgötalagens konungalängd (frän början af 1300-talet). 
Gcestilsreen i en yngre handskrift däraf, samt i en gammal latinsk kronologi fr. 
880—1430. Skrifsättet Gestilren är latiniserande och förekommer i några 
kronologier pä latin. Namnet är ett sammansatt ord, bildadt af mansnamnet 
Gwstil (släkt med gäst), som är samma ord som fno. gestitl s jökonung (Se 
Lundgren, Personnamn från medeltiden i Svenska Landsmålen, X:6 vid 
art. Gwstel och Egilsson Lexicon Poéticum, art. Gestill) samt det appellativ 
ren, som ingår i åker-ren (fno rein, hvarför ock ortnamnet pä fisl. heter 
Gestilrein, Isl. annaler. Ser. Rer. Sv. 1:1:89, eller Gestils-rein, Sturlunga 
Saga VII: kap. 40, där dativen i Gestilsreini förekommer motsvarande in 
Gestilsreine i de latinska isl. annalerna, hvilken dat. på i (e) af ett feminint 
rein är att bedöma enligt Bugges förklaring af liknande fall af feminina ort
namns öfvergäng till neutral böjning i Arkiv f. N. Fil. 7:262—264, hvadan 
ordets nominativ ej bör ansättas till "Gestils-reini" såsom sker i Index I 
till Vigfussons utgåfva af Sturlunga-Saga, än mindre till "Gestilreinir", 
såsom sker hos Egilsson. Namnformen Gästilren bör därför ingalunda ut
talas som "Gestilren", såsom det angifves i Nord. Fam. bok, utan som ett 
sammansatt ord Gästit-ren, med första ordets hufvudton naturligtvis hvilandc 
pä dess första stafvelse. 

Det hos Johannes Magni förekommande Gestilbro är märkligt såsom 
visande, att flera platser i trakten "mellan Dala och Lena" burit namn af 
denne man Gcestil. Med det ovanliga fsve. personnamnet G&stil kan jäm
föras det äfvcnledes i fno. i betydelsen sjökonung använda Refill, som 
enligt Hcrvarar Saga var namn pä en svensk konungason och sjökonung. 
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ju den ursprungligen östgötska konungaätten och denna kan 
förmodas, i följd af förbindelserna mellan Gotland och Öster
götland, hafva stått gutarna närmare än den uppsvenska ko
nungaätten. Det kunde ock tänkas, att konung Erik ännu 
icke kände sig sitta så stadigt på sin tron, att han vågade 
skicka sändebud till Gotland att utkräfva skatten. 1209 kan 
det antagas, att gutarna förforo på samma sätt, då den legitime 
konungen ännu fanns i lifvet, ehuru fortfarande landsflyktig. 1210 
åter finge man antaga, att gutarna gjorde på samma sätt, an
tingen emedan de visste, att konung Sverker ännu var i lif
vet, eller emedan de ännu icke kände till konungens död vid 
skatteterminen, men därpå utbetalade skatten åt den nye ko
nungen, som då obestridt "rådde öfver Svea rike", vare sig 
detta skedde kort efter den 17 juli eller först sedan han, mot 
årets slut, försonat sig med kyrkan och den förra konungens 
vänner, danskarna, genom kröningen och giftermålet med en 
dansk prinsessa, eller först vid skatteterminen 1211. 

Den lösa förbindelse, hvari Gotland vid denna tid stod 
med Sverige, kunde ju göra det antagande, vi nu framställt, 
att kungsskatten af gutarna innehållits under de första åren 
af en ny konungs genom våld vunna regemente, troligt, 

(Jfr de danska flott-anförarna Revillus och Mevillus [fno. marfill] hos Saxol. 
— Liksom Gästilren bör skrifvas med ä, borde ock konung Sverkers namn 
så skrifvas {Svärker), då nämnda konungalängd har Svarrkir växlande med 
Svarkir (om växlingen mellan a och ee i detta ord se Noreen, Altschwed. 
Gram. § 118. anm., hvaraf synes, att formen med a är den äldsta — jfr fno. 
svarkr, s tolt kvinna," —som genom i-omljud stundom blifvit ar); Sverker 
är latiniscradt skrifsätt. Men en ändring af det allmänt vedertagna skrifsättet 
pä detta konunganamn är väl icke genomförbar, så mycket mindre som 
namnets härledning icke är så genomskinlig som Gästilrens är. Det slu
tande r är egentligen nominativmärket, sä att den regelrätt utvecklade nomi-
nativformen skulle hetat Svärke (Sverke kallar O. Storm honom, sve. Hist. 
Tidskr. 23:89; jfr Hildebrand, Sveriges Historia 2.102, n.). Men redan i 
forntiden växte detta r fast med stammen, så att Västgötalagens konungalängd 
redan har gen. Svarkirs. 1 medeltidslatinet återspeglas namnformerna med 
och utan r i formerna Swercherus och Swercho, stundom förekommande i 
samma urkund (Ser. Rer. Svec. 1:1:21). 
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medan ett sådant förfarande efter 1285, då bandet mellan 
fastlandet och ön fastare åtknöts, ej så lätt kunde tänkas ge-
nomfördt. 

Det nu anförda kan ju synas sannolikt nog. Dock möter 
en svårighet. Gutasaga talar om krönt konungs fördrifvan-
de, men konung Sverker Karlsson var veterligen icke krönt. 
Hans efterträdare, Erik Knutsson, är ju "den förste svenske 
konung, om hvilken man med visshet känner, att han i likhet 
med grannländernas konungar låtit kröna sig "(Illustr. Sveriges 
Hist. 1:396). Detta förhållande innebär, som man finner, intet 
hinder för antagandet, att redan Sverker Karlsson låtit kröna 
sig, ehuru man icke vet något därom. I själfva värket kunde 
det ju synas ganska sannolikt, att denna konung, som var 
kyrkans och de andligas vän, som tydligen stått på god fot 
med påfven (Innocentius III; jfr nedan), och som vunnit kronan 
från en af konung Knut Erikssons söner, som förut blifvit "af 
rikets förnämste med allmänt bifall tillförsäkrad konungavär
digheten" (enligt faderns yttrande i ett bref till påfven, hvarom 
se Strinnholm, a. a. s. 222; R. Edgren, Innocentius III och 
Sverges inbördes strider i Bidrag till Sverges Medeltids
historia tillegn. C. G. Malmström, 1902, nr 6, s. 3 n. [Här i 
det följande citeradt: B SM.]), låtit kyrkan befästa sitt konunga-
döme medelst kröning, så mycket hällre som denna ceremoni 
åtskilligt tidigare införts både i Norge, med Magnus Erlings-
sons kröning d. 10 aug. 1163 (ej 1164, såsom det plägar upp-
gifvas; se därom E. Hertzbergs grundliga och skarpsinniga 
undersökning i norsk Historisk Tidsskrijt, 4:eRa?kke, 3 Bind), 
och i Danmark, troligen med Valdemar l:s sons, tronföljaren 
Knuts kröning den 25 Juni 1170 (se Steenstrup, Danmarks 
Riges Historie, 1:630 !). 

1 Hvad Danmark beträffar är förhällandet oklart. Prof. Steenstrup har 
benäget meddelat mig, att han, som i ofvan a.a. yttrat:" Det synes at have 
vaeret förste Gäng her i Danmark, at Kirken paa denne Maade ( genom 
kröning) inviede en Konge til hans Kald", dock pä sina föreläsningar aidtalt 
mange Tvivl». De gamla källorna, Sjsllandske Kirkeret, Knytlingasaga, 
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Det finnes en gammal urkund, af hvilken man kunde vänta 
sig en upplysning om att konung Sverker Karlsson varit krönt, 
ifall han verkligen blifvit det. Jag afser det bekanta påfve-
brefvet af d. 13 nov. 1208, hvari Innocentius III framträder till 
försvar för den genom slaget vid Lena fördrifne konung Sverker 
Karlsson och ger tre biskopar i uppdrag att förmå konung 
Erik Knutsson att i godo afstå från kronan (se om denna 
bulla R. Edgrens nyss anförda afhandling.) Här anför påfven 
de omständigheter, som syntes honom tala för att Sverker 
var den laglige konungen. Han säger därvid bl. a., att Sverker 
blifvit tagen till konung (ad regni regimen est assumptus) 
efter sin företrädares (Knut Erikssons) död — hvilken genom 
mord på Sverkers genom det enhälliga folkets vilja till konung 
tagne fader (Karl Sverkersson) tillvälla! sig makten — men 
sedan, (ehuru) stående under romerska kyrkans och päfvens 
beskydd (sub ecclesiae Romans ac nostra protectione consi-
stens), berättas hafva blifvit mot all rätt (contra iustitiam) 
beröfvad sitt rike. 

Man kunde nu tycka, att, om Sverker varit krönt, det här 
borde ha påpekats det otillbörliga uti att sätta upp sig emot 
och bortdrifva en af kyrkan genom en så högtidlig handling 
som kröningen erkänd konung. Det kan erinras om Erling 
Skakkes ord till ärkebiskop Eystein på tal om sonens, konung 
Magnus Erlingssons, kröning: "Om I viljen gifva honom ko
nungsvigsel" — strax efteråt heter det: "viga och kröna" —, 
"så skall ingen sedan kunna med rätta taga konungadömet 
från honom" (Heimskringla. Magnus Erlingssons saga, kap. 21), 

Snorre, Adam af Bremen m, fl., ha växlande uppgifter om endast Knuts 
kröning, om både Valdemars och Knuts, om kröning redan af Sven Ulfsson 
(Estridsson) och hans söner, o. s. v. Som bekant är den vanliga uppgiften 
den, att Valdemar I var den förste, som lät kröna sig 1157. Se däremot 
särskildt A. D. Jergcnsen i Ny Kirkehistor. Samlinger IV: 618 f. Se för 
öfrigt om konungakröning i Danmark följande nyare skrifter: Hans Olrik, 
Konge og Prästestånd. 1:244 f, 11:81 f., 121 L; Kr Erslev, Valdemarernes 
Storhedstid, s. 257; Jörgen Olrik, Den äldste Danmarkskrönike (Roeskilde-
kröniken), 1898, s. 41 f. 
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samt om stadgandet i Telge kyrkomötesbeslut af 1279 om 
bannlysning af den, som företog sig att "tillfångataga, förjaga 
eller döda en af kyrkan krönt konung" (Dipl. Suec. 1 :566). x 

Om någon kröning nämner dock denna påfvebulla intet. 
Emellertid torde man icke vara berättigad att af tystnaden 
rörande kröningen här sluta, att sådan ej egt rum. Ty det 
uttryck, som nyttjas: "stående under kyrkans och påfvens be
skydd", kunde väl tänkas afse, att kröningen verkligen egt 
rum. Det är nämligen möjligt, att därmed syftas på en före
gående, nu förlorad påfvebulla, hvari kröningen omtalats och 
just med anledning däraf kyrkans och påfvens skydd prokla
merats, på alldeles samma sätt som då samma påfve i bullan 
af d. 4 mars 1216, däri konung Erik Knutssons kröning stad
fästes, omedelbart efter att detta nämnts, "tager konungens 
person och rike under den helige Petri och vårt (sitt) beskydd" 
(Rydberg, Sv. Trakt. 1:131). Detta ställe uppfattas också af 
L. M. Bååth, Bidrag till den kanoniska rättens historia i Sve
rige, Sthm 1905, s. 15, så, att påfvens bekräftelse af kröningen 
"skedde genom ett formligt öfverlämnande af riket under Petri 
och påfvens beskydd". Eller också har det kanske funnits 
ett påfvebref liknande det, som utfärdades d. 12 aug. 1225 
af påfven Honorius III (Sv. Trakt. 1:141), hvari denne tager 
konung Erik Eriksson och hans rike i "den helige Petri 
och vårt (sitt) beskydd" utan att dock den föregående år 
skedda kröningen omnämnes, hvars bekräftelse dock torde 
få anses implicite ligga i detta beskyddstagande. På all
deles samma sätt skulle då beskyddstagandet af konung 
Sverker Karlsson kanske angifva påflig bekräftelse af skedd 
kröning. 

1 I verkligheten gestaltade sig dock saken annorlunda, så att krönt ko
nung ej satt säkrare på sin tron än okrönt. Nordens medeltidshistoria liksom 
andra länders och för öfrigt äfven vär nyare — och nyaste — historia har 
ju nog af exempel därpå. Också erinrar W. Stubb, The constitutional hi
story of England 1:146, om "the facility with which crowned kings could 
be set asidc and new ones put in their place without any objection on 
the part of the bishops." 
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Genom kröningen ställdes ju konungen såsom sådan 
under Guds beskydd. Många därpå syftande uttryck finnas 
i de kröningsformulär, som anföras hos Waitz, Die For
meln der Deutschen Königs- und der Römischen Kaiser-
Krönung . . . Göttingen 1873. Påfven såsom Guds ställföre
trädare har då ock i kröningen inlagt den betydelsen, att 
konungen därigenom ställdes under påfvens (och kyrkans) 
beskydd. Det brukar också sägas, att genom kröningen "ställ
des konungen under kyrkans särskilda skydd" (Sveriges hi
storia från äldsta tid . . . 1877, 1:396, Edgren, a. a. s. 9; 
jfr H. Olrik, a. a. 2: 83 samt Bååth, a. st. "efter gregoriansk 
synpunkt var kröningen icke en benedictionsakt, utan rikets 
öfverlemnande åt en konung, som därigenom fick åtnjuta för
månerna af att stå under Roms beskydd"). Det synes då väl 
vara grund för att sammanställa kröningens bekräftelse och orden 
om påfvens och kyrkans beskydd i päfvebullan af 1216. 

Emellertid kunde mot denna uppfattning möjligen följande 
invändning göras. Uttryck liknande det nämnda: "att ställas 
under påfvens och kyrkans beskydd" förekomma äfven utan 
sammanhang med kröningen. Sålunda heter det i en bulla 
från påfven Anastasius IV af den 28 nov. 1154, ställd till ko
nung Sverker I och Sveriges store {Sv. Trakt. I: 72 f.) omedel
bart efter det att det talats om inbetalande af Peterspenningen 
och att detta kräfves för deras själars frälsning: dum vos interne 
devocionis obsequium beati Petri cupimus patrocinium optinere 
("i det att vi önska att I tillegnen Eder lydnad af inre hän-
gifvenhet (och vinnen) den helige Petri beskydd"). Och i ett påf-
vebref af 13 sept. 1253 från Innocentius IV till Gotlands prester-
skap och folk (Dipl. Suec. 1:365) tager denne på grund 
af dessas böner deras personer med all deras rättmätiga egen
dom "under den helige Petri och vårt (hans) beskydd", en
dast åberopande kyrkans vana att som en huld moder skydda 
sina trogna. 

Hvad det första af dessa ställen beträffar, så kommer man 
därvid att tänka på den påfliga politik, som gick ut på att 
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räkna som län af påfvestolen alla de länder, som erlade Peters-
pangar — Romskatt, såsom de i Norden i något växlande former 
kallades efter engelskt föredöme (jfr t. ex. Ellen Jorgensen, 
Fremmed Indflydelse under den danske Kirkes tidligste Udvik
ling Kbhn 1908 i K- Da. Vid. Selsk. Skrift. 7 Raekke, Hist. Fil. afd. 
1:2, s. 173 f.) —, hvilken politik just nådde sin höjdpunkt un
der Innocentius III. Jfr därom L. J. Moltesen, De avignonske 
pavers forhold til Danmark, Kbhn 1896, E. Jorgensen, a. a., 
E. Hertzberg, a. a. s. 32 i särtrycket. Till denna samman
ställning föranledes jag särskildt af den stora likhet, som 
förekommer mellan nyssnämnda bullas af 1154 nyss citerade 
ord och följande utttyck i en omkring 80 år äldre påfvebulla 
af 17 april 1075 från Gregorius den Store till konung Sven Est-
ridsson af Danmark: . . . "skall du förvärfva dig och ditt rike 
den helige Petri "nobile patrocinium", hvilka ord Moltesen, 
a. a. s. 13, ställt i samband med den påfliga länstanken. 

Här kan också erinras om, att ännu långt senare uttryck 
i påfvebullor nyttjas, som synas sammanställa skattskyldighe
ten till Rom med erkännandet af den romerska stolens världs
liga öfvervälde, såsom då det i påfven Gregorius X:s bulla af 
9 januari 1275 (Sv. Trakt. 1:269) om konung Valdemar af 
Sverige heter, att denne "erkänner ingen annan öfver sig än 
romerska påfven och sagda rike (Sverige) är skattskyldigt un
der romerska kyrkan" (cum nullum superiorem aliquem pre-
ter Romanum pontificem recognoscat dictumque regnum sit 
Romane ecclesie censuale), uttryck som mycket likna dem, 
som senare konung Magnus Eriksson, enligt uppgift i en bulla 
af 23 januari 1339 från påfven Benedikt XIII (Sv. Trakt. 11:10), 
nyttjat om Danmark ("cum dictum regnum Dacie in nullo 
unquam fuerit subiectum imperio, sed Romane ecclesie censu
ale"), då konungen af påfven begärt stadfästelse på besitt
ningen af Skåne. Om uttrycket censuale se Moltesens och 
E. Jörgensens a. a., och om det sistnämnda yttrandet af Mag
nus Eriksson Moltesen a. a. s. 10. — Det må här anmärkas, att 
nyss anförda ställe om konung Valdemar blifvit alldeles miss-
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förstädt af L. M. Bååth, a. a. s. 17 (där kommateringen i Sv. 
Trakt, blifvit godtyckligt ändrad; H. Hildebrand åter, Sveriges 
Historia intill tjugonde seklet 2: 143, öfversätter på liknande 
sätt, som jag nu gjort). 

Här bör emellertid också påpekas, att vid ett tillfälle i Nor
den kröningen och den påfliga och kyrkliga länstanken, ehuru 
i en så att säga lokaliserad form, ställts i samband med hvarandra. 
Jag afser konung Magnus Erlingssons kröning i Norge och 
hans därvid gjorda erkännande af att han mottog riket som 
län af Sankt Olof och dennes representant ärkebiskop Eystein 
i Nidaros (hvilken länsunderkastelse dock, efter hvad Hertz-
berg a. a. s. 70 f. visat, icke kan ha varit intagen i själfva 
kröningseden, såsom man hittills antagit). 

Med anledning af det nu anmärkta kan svaras, att uttryc
ket om konungens och rikets ställande under påfvens och 
kyrkans beskydd (med den därunder möjligen liggande påfli
ga baktanken om länsförhållande till påfven) synes ha ställts 
i samband än med betalandet af peterspenningen, än med 
kröningen. Det synes ock ha nyttjats i en helt allmän me
ning (så i fråga om Gotland?). 

Anförda påfvebref af 1208 kan, efter det nu utvecklade, 
icke åberopas såsom stöd mot den förmodan, att konung 
Sverker Karlsson blifvit krönt, och det kan tolkas som ett 
stöd för densamma. 

Att denna konungs kröning ej omtalas i våra medeltida 
källor, utan konung Erik Knutssons kröning är den första 
som där namnes, synes icke böra gälla som bevis mot 
att den förra kröningen kunnat ega rum. "Tystnaden kan 
bero därpå", säger H. Hildebrand, Sv. Medeltid, 2: 25, "att 
man länge . . . icke lade så stor vigt vid kröningen"1. 
Samme förf. påpekar också (a. a. 2: 21) "den underordnade 
rol kröningen spelar i våra medeltidslagar", "hvilka ej kännas 
vid kröningen som en nödvändig akt". Han säger, att "det 

1 Häremot har H. Olrik, a. a, 2: 246, uttalat sig. 
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kan lätt hända, att äfven tidigare konungar1 blifvit krönte, 
ehuru minnet deraf ej bevarats". "Då i utlandet kröningen 
infördes ytterst tidigt, vore det egendomligt, i följd af det nära 
sambandet under medeltiden mellan kyrka och stat, om man 
icke redan före år 1210 infört kröningsceremonien i Sverige" 
(a. a. 2: 11) och slutligen (a. st. n. 1): "överensstämmelsen 
i sed gör det i mina ögon nödvändigt '(nu kurs.) att antaga 
kröning i Sverige före år 1210". 

Jag vill för min del därtill lägga, att den omständigheten, 
att konung Erik Knutssons kröning kommit att omnämnas i 
krönikorna, kan bero på alldeles särskilda omständigheter. 
Att han genom kröningen blef erkänd af kyrkan var ju en 
märklig tilldragelse, då han förut hade haft emot sig icke 
blott ärkebiskopen i Uppsala — denne, vid namn Valerius 
(t 1219), deltog ju vid konung Sverkers sida i slaget vid Lena 
— utan ock den mäktige påfven Innocentius III (se här förut). 
Att påfven och kyrkan gick öfver på den af dem förut så 
kraftigt bekämpade troninkräktarens sida var ju en ytterst 
märklig tilldragelse och kunde väl förtjäna att genom krö
ningens omnämnande antydas i de eljest så kortfattade in
hemska kronologierna. 

Forts. 

1 Då konung Knut Eriksson, Sverker Karlssons företrädare, pä sina båda 
sigill finnes afbildad sittande på en (tron-?) stol och bärande både krona, 
spira och korsprydt äpple, eller på alldeles samma sätt som konung Erik 
Knutsson i sitt sigill (af Sverker Karlsson linnes intet sigill bcvaradt) och 
likaså följande krönta konungar under medeltiden, kunde man frestas alt an
taga, att äfven den förstnämnde därmed utmärkts som krönt konung. (Man 
kunde tycka, att alla dessa regaliers öfverlemnande till konungen kraft någon 
andlig ceremoni.) Det har emellertid redan framhållits, att åtminstone kro
nan ensam ej med nödvändighet bevisar kröning (Hildebrand, Sv. Medelt. 
11:10, H. Olrik, a. a. 1:247, n. 2). Och det kan här tilläggas, att äfven kung 
Valdemar I af Danmark, ehuru efter hvad numera vanligen antages ej krönt, 
på mynt bär samma tre regalier. — Konung Karl Svcrkersson, som ännu 
Icfde vid Magnus Erlingssons kröning, bär i sitt sigill krona, korsprydt äpple 
och — enligt Peringskiöld — svärd (som ju ock var ett kröningsregale); se 
nu nämnda sigill hos B. Hildebrand, Svenska sigill I. 
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(Forts.) 

^ m åter konung Sverker Karlsson blifvit krönt, kunde 
detta i betraktande af hans ställning till kyrkan kanske 
icke ha behöft anses såsom i högre grad anmärk-

y$s ningsvärdt. De sista konungarnas af Sverkerska och 
Erikska ätterna kröning — de voro båda krönta —- omtalas 
icke häller i kronologierna, väl såsom icke särskildt anmärk
ningsvärda. (Om Knut Långes förmodade kröning se nedan.) 
Endast i Ericus Olais krönika omtalas Erik Erikssons kröning. 
Som en egenhet kan nämnas, att denne konungs kröning är 
den första, som omtalas af Olavus Petri. 

Den första konung, hvars kröning efter Erik Knutssons i 
kronologierna omtalas, är Valdemar Birgersson, den förste af en 
ny dynasti. Den gamla kronologien f. 880—1430 (Ser. Rer. Svec. 
I: 1: 61 f.) omtalar Valdemars kröning, men ej Magnus Ladu
lås'. I Visby minoriterbröders kronologi (Ser. Rer. Svec. I: 1: 
39 f.) omtalas åter den senares kröning men ej den förres. 

Man kan sålunda af kronologiernas tystnad angående krö
ning icke sluta till att denna ej egt rum. 

Det kan också förtjäna påpekas, att båda de gamla kro
nologier, som angifva det riktiga årtalet, 1210, för Erik Knuts-
sons kröning — i all synnerhet den ena af dem (den till 1415) 
— ställa denna i omedelbart sammanhang med konungens 
giftermål med en dansk prinsessa. — L. M. Bååth, a. a. s. 15, 
n. 1., säger ock, att "Erik synes hafva förmält sig med Val-

ö t v o r s t y c k o t : f rån Vät t lOea-dopfunten. 8 t . H. M. Inv. 4780. 
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demar II:s syster Rikissa just vid tiden för kröningen" — 
samt att af dessa den ena (till 1415, 5. R. S. I: 1: 50 f.) är 
en dansk krönika, den andra (S. R. S. I: 1: 39) är Visby mi
noriters krönika, som tager lika mycken hänsyn til! Danmarks 
och Sveriges historia. Det kan då tänkas, att kröningen här 
omtalats för att visa, att den svenska konungen i detta afse
ende var jämnställd med den danska konung, hvars dotter 
han skulle äkta. 

Af de rent svenska gamla kronologier, som omtala krö
ningen, hafva tvä (S. R. S. I: 1: 61 f. och 83 f.) oriktigt årtal — 
1208 —, och torde därför i deras gemensamma källa uppgiften 
om kröningen ursprungligen ha saknats, men senare hafva in
flickats från annat — kanske danskt — håll och därvid ha 
fått orätt plats, medan den tredje (S. R. S. III: 1: 1 f.), där krö
ningen omtalas (för år 1210) i förening med giftermålet på 
samma sätt som i Visby-kronologien, den förras omnämnande 
kanske också skett i särskildt danskt intresse (jfr Annerstedts 
förmodan, att i denna krönika svenska historiska uppgifter 
"först gått genom danska händer", sist a. st., inledning). 

På grund af allt det nu anförda torde det vara berätti-
gadt att säga, att, då innehållet af Gutasagas lagstadgande i 
fråga för öfrigt synes väl passa in på tiden för stridigheterna 
mellan konungarna Sverker Karlsson och Erik Knutsson 1208 
—1210, den omständigheten, att uttryckligen "krönt konung" 
namnes, ej kan anföras såsom något motbevis. Man är i 
stället berättigad säga, att Gutasagas yttrande om "krönt ko
nung" kan under anförda omständigheter anses tala för att 
konung Sverker Karlsson varit krönt. 

Det har nämnts i det föregående, att Snöbohm erinrat 
om, att "redan 1229 blef en krönt konung fördrifven ur Sverige 
(Erik 11)" och utan närmare pröfning antydt, att Gutasagas lag-
stadgande kunde afse denna tilldragelse. Det torde vara i sin 
ordning att undersöka, om det som hände i Sverige 1229 och 
närmast följande år kunnat framkalla nämnda lagstadgande. 

Sistnämnda år den 28 november måste konung Erik 
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Eriksson efter slaget vid Olustra fly till Danmark för tronin
kräktaren Knut Långe. Konung Erik hade bevisligen blifvit 
krönt, liksom de förut nämnda danska och norska furstarna i 
sitt åttonde lefnadsår (1224)1. 

Vid skatteterminen 1230 innehades sålunda tronen af en 
inkräktare. Detsamma var förhållandet 1231, 1232 och 1233. 
Huruvida detta äfven var förhållandet 1234 kan ej afgöras, då 
man ej vet, hvilken tid på året konung Knut Långe dog eller 
när under detta år konung Erik Eriksson återtog regeringen. 
Hade ett stadgande om skattens innehållande först tillkommit 
efter konung Erik Erikssons fördrifvande, synes det hafva bort 
vara 4 eller 5 år, som skulle ha bestämts som tid för skattens 
kvarhållande, ej 3 år2. 

1 Se ett i Dipl. Suec. I, no. 229, anfördt bref dateradt af konungen 
"in die intronizationis et consecrationis nostrae". Som bekant nyttjas con-
secrare i samma mening som coronare och omväxlande därmed och med 
inungere (in regem) i betydelsen af kröna (viga och smörja) till konung. 
Äfven nyttjas två af dessa uttryck tillsammans. I svenska urkunder nyttjas 
ensamt vighia (blott en gång i betydelsen kröna. Smal. L. — Schlyters 
uppgift, att Sk. L. III ock har sä, är oriktig, ty där står: cronapar oc til 
kunungs wighpeer) eller vighia til kruna, vighia oc krona. I medeltids-
svenskan synes aldrig smyria — såsom däremot i fno. är förhällandet — 
nyttjas i denna mening (nysve. herrans smorde är lånadt frän bibeln). I 
utlandet nyttjas stundom alla tre uttrycken tillsammans; så i England "con-
secration enunetion and coronation" (Freemann, History of the norman con-
quest, 3). I äldre tider beledsagades dock kröningen ej alltid af smörjning 
(Stubbs, The constitutional history of England, s. 145). 

2 Mot det nu sagda skulle möjligen någon vilja göra följande invänd
ning. Oaktadt ingen särskild anledning till en treårsperiods fastställande 
under Knut Långes regering funnits, torde det ändock icke vara alldeles 
uteslutet, att en sådan kunnat ha vid denna tid blifvit pä Gotland i lag 
stadgad för kungsskattens innehållande. Det finnes nämligen i Qutalag 
ett annat fall, där en treårsperiod bestämts för en betalning (add. 6), utan 
att någon särskild anledning finnes till att just tre är bestämts. Talet tre 
hade nämligen hos oss i forntiden, liksom nu, en särskild betydelse, säsom 
af mänga exempel kunde styrkas. Dä som nu var det stundom af betydelse, 
att en sak skedde tre gånger. Här må blott erinras om några andra dylika 
fall i Qutalag: kap. 13 § ö; 14: pr; 20: 2. 

Då emellertid stadgandet i Outasaga tydligen för sin första uppkomst 
hänvisar till en inträffad historisk tilldragelse, sä är det troligast, att slut-
perioden likaväl som begynnelsetiden syftar på inträffade historiska händelser. 



156 L. Fr. Läffler. 

Det finnes emellertid i gamla källor en uppgift, att konung 
Erik Eriksson återkommit 1232, och en annan uppgift, att 
konung Knut Långe blifvit krönt 1231 (1232?). Om endera 
af dessa uppgifter vore riktig, skulle man ju i den angifna 
tilldragelsen kunna finna ett stöd för antagandet af en treårs
period för kungsskattens innehållande äfven denna gång. 1 
förra fallet skulle den legitime konungen ha återkommit efter 
3 år, i senare fallet, om 1232 vore rätta året (se i det följande), 
skulle troninkräktaren ha fått sin regering erkänd af kyrkan 
och han därigenom ha blifvit den legitime konungen. 

Emellertid äro båda uppgifterna säkerligen oriktiga. Då 
jag tror mig kunna lämna något bidrag till hvad, som hittills 
blifvit sagdt om deras oriktighet och då spörsmålet därom är 
af betydelse för här föreliggande hufvudämne, skall jag upp
taga de båda uppgifterna till närmare granskning. 

Det är i en dansk källa, de s. k. Annales Lundenses, som 
gå till 1266, och senare förlängts till 1307, som den första 
uppgiften finnes. Det heter där (se Ser. Rer. Svec. III: 1: 108): 
"1232. Hoc anno Ericus rex coronatur; et Abel dux factus 
est, et Ericus rex Swecie rediit in terram suam". Därefter 
anföres intet förrän år 1251. 

Det är den danske konung Erik Plogpennings kröningsår, 
som här är riktigt angifvet, liksom året för hans broder Abels 
förlänande med hertigtitel. Men året, då konung Erik af 
Sverige "återkom till sitt land", kan icke vara riktigt angifvet. 
Annerstedt säger i en not, att "saken synes misstänkt, då hans 
medtäflare om tronen konung Knut enligt flera krönikors vittnes
börd dog 1234". Allmänt antages ju ock, att det var sist
nämnda år konung Erik Eriksson kom hem från Danmark. 
Jag förmodar, att här liksom icke sällan i de gamla kronolo
gierna olika tilldragelser, som ha händt under olika år, blifvit 
sammanförda på ett år. Ett sådant exempel har jag framställt 
i Ant. Tidskr. f. Sverige, 13: 2: 48. Annerstedt har flera ex. 
därpå (Ser. Rer. Svec. III: 1: 104, n. n.) I en dansk krönika, 
som går till 1286 och grundar sig på utdrag ur gamla källor 
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men som senare blifvit illa lästa och afskrifna af en annan 
skrifvare (enl. Annerstedt, S. R. S. III: 1: 103), heter det vid 
1231: "Ericus rex coronatur. Offo archiepiscopus consecratur 
et rex Sveciae etiam". (Öfvers. "Konung Erik krönes. Ärke
biskop Offo viges och Sveriges konung likaledes"). 

Strinnholm har tolkat detta ställe så, att det är konung 
Knut Länges kröning som afses med den sista uppgiften (se 
Sve. Folk. Hist. 4: 303). Annerstedt äter anser, att, då danska 
konungen Erik kröntes 1232, det är detta år som här afses 
och att därför här stått samma (oriktiga) uppgift som i nyss
nämnda Lundensiska annaler, eller att svenska konungen Erik 
återkom till Sverige detta år 1232, hvadan han förmodar att 
ordet etiam bör ändras till rediit. 

Detta sista förklaringsförsök synes mig icke rätt sanno
likt. Jag föreslår följande förklaring, som också vederlägger 
historien om Knut Långes kröning. 

Den uppgift, som uttrycket et rex Svedor etiam närmast 
sammanhänger med, är den, att ärkebiskop Offo invigdes. 
Detta skedde emellertid, enligt Steenstrup, (Danmarks Historie, 
1: 801) år 1229, icke 1231 (eller 1232). Å nyss anförda krö
nikeställe ha alltså tvä på olika år inträffade tilldragelser, 
konung Erik Plogpennings kröning 1232 och ärkebiskop Offos 
(Uffes) invigning 1229 — vi frånse nu från uppgiften om 
svenska konungen Erik — blifvit sammanförda på ett år, och 
till på köpet på ett för båda oriktigt år, 1231. Nu står upp
giften om svenska konung Erik, hvad den nu kan ha gått ut 
på, närmast efter uppgiften om ärkebiskop Offo. Det ligger 
då närmast att antaga, att här är fråga om något som händt 
Sveriges konung Erik år 1229. 

Se vi efter i andra gamla kronologier finna vi, att fler
städes ärkebiskop Offos invigning uppgifves för samma år, som 
en tilldragelse i den svenska konung Eriks lif, nämligen hans 
flykt till Danmark, som ju just skedde 1229. Sålunda heter 
det i Annales Sigtunenses, som gå till 1288, vid år 1229: . . . 
"Ericus fugit in Daciam . . . Offo consecratur in archiepiscopum 
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lundensem." (Ser. R. Sv. III: 1: 3). — Vid följande året heter 
det där riktigt, att Danmarks konung Erik blef krönt och hans 
broder blef hertig af Jutland. I kronologien 880—1430 (Ser. 
Rer. Sv. 1: 1: 61 f.) heter det vid 1229: " . . Fugit Ericus Rex 
in Daciam. E t . . . et Offo consecratus est in archiepiscopum". 
Danske konungen Eriks kröning uppges riktigt för 1232. 

Liknande uppgifter finnas i kronologierna 916—1263 (S. 
R. 5. I: 1: 49 och 1160—1320 (S. R. S. I: 1: 85), ehuru i 
båda dessa källor konung Eriks flykt till Danmark och ärke
biskop Uffos (el. Ulffos) invigning oriktigt äro förlagda till år 
1230. På grund af allt det anförda tror jag, att det å det 
ställe, som afskrifvits af den danske krönike-skrifvaren, ur
sprungligen stått (Fugi)£ rex Svecie (in Da)ciatn, af hvilka 
ord de, som här ställts inom ( ), blifvit otydliga och ej kunnat 
läsas af afskrifvaren, hvarefter han gissningsvis läst det åter
stående, ofvan med fetstil återgifna, som: (ejt rex Svecie (ej 
dam — det af afskrifvaren supplerade här satt inom ( ). 

Här har sålunda i den ursprungliga krönikekällan varit 
tal om konung Erik Erikssons flykt till Danmark efter slaget 
vid Olustra 1229 och hvarken om någon hans återkomst till 
Sverige 1232 eller om någon kröning af konung Knut Långe 
(1231 el. 1232). 

Det gotländska lagstadgandet om innehållande af kungs
skatten i 3 år har, efter hvad jag nu sökt visa, sitt första 
upphof i en åtgärd, som vidtagits efter slaget vid Lena och 
som upprepats de två följande åren. Därefter har det sanno
likt snart nog blifvit vedertaget som lag. Som jag nedan 
skall söka göra troligt, har detta lagstadgande också snart 
nog blifvit upptecknad!. Det ena som det andra synes ha 
skett före de tilldragelser, som inleddes med konung Erik 
Erikssons flykt 1229. Ty i annat fall, om ett stadgande om 
innehållande af kungsskatten skulle ha antagits eller uppteck
nats efter 1234 och konung Eriks återkomst, är det ej sanno
likt, att man skulle ha bibehållit treårsperioden, sedan det 
visat sig, att den legitime konungen återkom efter 5 år. 
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Däremot kan det väl antagas, att det nya lagstadgandet 
tillämpats 1230—1232. Efter kungsskattens innehållande dessa 
tre är, har den då utbetalats till troninkräktaren, som ännu 
satt kvar på tronen. När så den forna konungen återfick sitt 
rike, kunde något återkräfvande från hans sida af de föregå
ende 4 å 5 årens skatt naturligtvis lika litet komma i fråga 
gent emot gutarna som mot öfriga svenskar; och sålunda 
kunde stadgandet bli beståndande och kvarstå i Gutasaga. 

Innan jag går vidare i undersökningen, bör jag redogöra 
för huru nu afhandlade spörsmål om, pä hvilken historisk till
dragelse Gutasagas stadgande om kungsskattens innehållande 
syftar, blifvit besvaradt i ett arbete, behandlande bland annat 
Gutasaga, som kommit mig tillhanda under det slutliga redi
gerandet för tryck af denna för 12 år sedan påbörjade under
sökning. Jag afser H. Pippings utmärkta arbete Outa Lag 
och Outa Saga jämte Ordbok, Kbhn 1905—07. 

P. säger (a. a. s. II), efter att ha anfört Snöbohms här 
förut återgifna gissningar: "Slående riktig förefaller mig Läfflers 
förmodan, att en treårig väntetid föreskrifvits, emedan Erik 
Knutsson under tre år [1205—1208, mellan slagen vid Älgarås 
och Lena] varit landsflyktig i Norge" och han åberopar sig dels 
på en af mig skrifven anmälan af Lindströms Gotl. Medelt., 
intagen i Stockh. Dagblad för 15 sept. 1895, n:r 251, dels på ett 
muntligt meddelande af mig. Här föreligger ett beklagligt 
missförstånd af P. Jag har aldrig vare sig tänkt eller skrif
vit eller yttrat — såvida ej en missägning någon gång egt 
rum, som kunnat leda P. till en oriktig uppfattning —, att 
perioden 1205—1208 här afsågs. Detta omöjliggöres ju full
ständigt af orden "krönt konung" i Gutasaga. Erik Knutsson 
var ju vid tiden för slaget vid Älgarås, 15 nov. 1205, hvarken 
konung eller krönt, utan Sverker Karlsson var ju då sedan 10 
år konung. Dessutom uppkommer ingen 3-års period med 
P:s bestämning. Om vid skatteterminerna 1206 och 1207 
skatten innehållits för Eriks räkning, fanns ju alls intet skäl 
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att göra detta sommaren 1208, då Erik efter slaget vid Lena 
var Sveriges konung. 

P. anför äfven en uppgift af Strelow i hans Cronica Guthi-
landorum, s. 155, att föreskriften om skattens undanhållande 
i tre år "varit känd år 1315 och då gifvit upphof åt en miss-
hällighet mellan gotlänningarne och konung Birger". Denna 
Strelows förklaring af striderna år 1313 — att detta är rätta 
året, ej 1315, se därom de hos Rydberg (Sv. Trakt. I: 381, n.) 
anförda källorna — är emellertid efter all sannolikhet upp
konstruerad af honom själf med kännedom om Gutasagas 
stadgande. Att konung Birger skulle börjat krig med gutarna 
för detta då icke tillämpliga stadgandes skull, är ju föga sanno
likt. Gamla källor uppgifva, att stridens orsak var, att konung 
Birger ville ålägga gutarna högre skatt. Se Rydberg a. st. 
Jämför därom konung Magnus Erikssons ofvannämnda bref af 
1320. 1 Olavus Petris redogörelse för öfverenskommelsen mel
lan konung Birger och gutarna namnes alls intet om stad
gandet rörande innehållande af kungsskatten. Jag tror därför 
icke, att man af Strelows nämnda uppgift kan sluta något om 
Gutasagas ålder. 

Pipping, som upprepar Snöbohms argument från konung 
Magnus Ladulås bref af 1285, finner det sannolikt, att Guta
saga redigerats mellan åren 1208 och 1285, hvilket enligt 
honom "i viss mån styrkes af den noggranna överensstäm
melse, som råder mellan Sagans berättelse angående tillgången 
vid biskopsvisitationerna" och det straxt härefter nämnda brefvet 
af 1226; om det sista se i det följande. 

Vi skola nu tillse, om från andra håll några bidrag kunna 
vinnas till bestämmande af tiden för det ifrågavarande stad
gandets uppkomst. 

Kunde det göras sannolikt, att hela Gutasaga uppteck
nats mellan 1210 och 1229, finge man ju därigenom ett starkt 
stöd för det nyss förut utvecklade. Ty all sannolikhet talar 
för att stadgandet om kungsskattens innehållande upptecknats 
på samma gång som den öfriga sagan. Visserligen har Carl 
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Säve (Outniska Urkunder, s. IX) uttalat den åsikten, att "hela 
detta stycke om konungs fördrifning, som just utgör hela 
Guta-sagas slut, står i ganska löst sammanhang med allt det 
föregående, och att det onekligen i hög grad har utseende af 
att vara ett senare gjordt tillägg". 

Denna Säves mening kan jag icke dela. Jag kan inte 
se, att det förefinnes det minsta skäl för den. Paragrafen om 
kungsskattens innehållande står alldeles på den plats där man 
väntar den. Det föregående af detta sista kapitel 6 handlar 
just om gutarnas skyldigheter och skatt till Sveakonungen. 
Då sluter sig helt naturligt därtill denna paragraf om kungs-
skattens innehållande. Den kunde icke stå i något bättre 
eller fastare sammanhang än den gör. Påpekas bör ock, att 
paragrafen härom börjar med några ord om nämnden, som 
alldeles sluter sig till föregående paragrafs stadgande om 
nämnd förordnad af konungen för pröfning af laga förfall i 
fråga om ledingens utgörande. Den allra sista korta paragra
fen, som följer efter den om kungsskattens innehållande, lyder 
sålunda: Lyd brefmip kunungs insigl skal at allum kunungs ret 
sendas oc ai ypit1, d. v. s. "Tillslutet (försegladt) bref med 
konungens insegel skall sändas (till Gotland) angående all 
konungens rätt, och ej öppet". Som kungliga sigill äro kända 
sedan konung Karl Sverkerssons tid (se H. Hildebrand, Ant. 
T. f. Sv. 7: 1: 8), utgör detta stadgande intet hinder för an
tagandet af dessa paragrafers tillkomst före 1229. 

Inga språkliga skäl finnas, som kunna tala för att dessa 
båda paragrafer skulle vara yngre än den öfriga sagan. Tvärt 
om finnas i dessa flere former, som i gutniskan äro äldre än 
andra, som stundom, jämte de äldsta, förekomma i den öfriga 
sagan. Så t. ex. en, huer, iru, mip, nequar mot i sagan eljest 
någon eller några gånger förekommande yngre eller åtmin-

1 Sä har det i handskriften ursprungligen stått, ej, såsom Schlyter har, 
vpit, hvilket tillkommit genom ändring af yngre hand. Se Pipping, a. a. s, 
69 (texten), n. 11. 
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stone i gutniskan senare former men, huar, ieru, mep, naquar. 
Formen llggle för Uggla är alldeles icke att uppfatta såsom 
någon nyare gotländsk form (nygotländskan har i inf. ä), utan 
beror därpå, att detta ställe uppfriskats med bläck af en dansk. 
Se Pipping, a. a. s. 69 (texten) n. 7, CX1I. Man har ju också 
eljest bestämt sagans uppteckningstid med ledning af just detta 
stadgande om kungsskattens innehållande, såsom vi ofvan sett. 

Lemnar nu sagan för öfrigt någon ledning till bestäm
mande af tiden för dess uppteckning? Jag tror, att åtmin
stone ett visst sannolikhetsskäl för denna tids bestämmande 
till omkring 1220 kan hämtas från följande förhållande. 

I sagans 5:te kapitel förekommer ett utförligt stadgande 
om biskopens i Linköping visitationer och därmed samman
hängande förrättningar på Gotland och de afgifter, som därvid 
skulle betalas. Bestämmelserna om biskopsvisitationerna på ön 
finnas äfven, på latin affattade, intagna i en annan urkund, 
nämligen i en afskrift af ett bref, utfärdadt i namn af aposto
liska statens legat, ärkebiskopen i Lund, Sveriges Primas, 
Andreas (Sunesson) samt af biskop Carl i Linköping och hans 
efterträdare därstädes biskop Bengt, hvilken afskrift finnes in
tagen i en af apostoliska statens legat, biskop Vilhelm af 
Modena — den senare under titeln kardinalbiskop af Sabina 
bekanta kyrkofursten — i Visby utfärdad skrifvelse af 1226, 
innehållande bekräftelse på det afskrifna brefvet. Detta af 
ärkebiskop Andreas m. fl. utfärdade bref, som i Dipl. Suec. I: 
690 sättes till tiden 1216—1223, kan ej vara äldre än 1220, 
då biskop Bengt detta år efterträdde biskop Carl (som till
trädde 1216 — däraf första året i D. S:s datering), och ej 
yngre än 1223, i hvilket års slut ärkebiskopen, angripen af 
spetälska, fick sökt afsked från sitt ämbete (Jfr Fr. Hammerich 
En Skolastiker og en Bibeltheolog fra Norden, Kbhn 1865, 
s. 114). 

I inledningen till detta bref framhåller ärkebiskop Andreas 
utförligt och med eftertryck behofvet och nyttan af att hafva 
skriftligen upptecknade lagbestämmelser. De ordalag, han 
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därvid nyttjar, förtjäna att här återgifvas. Han säger, att "eme
dan oenigheter och tvister ofta uppstå därigenom, att själfva 
de lagar eller stadgar (ipsa iura siue statuta), enligt hvilka 
man skall lefva, . . . i följd af skada genom glömska, då de 
icke äro uppskrifna, antingen helt och hållet förfalla, eller ock 
splittras i olika partiåsikter och olika meningar efter hvars 
och ens behag, hvarföre det måste anses vara mycket nyttigt 
att de anförtros åt skrift, så att anledning så väl till misstag 
som till ond vilja undanrödjes, och hjälp så gifves det bräck
liga minnet, så att enhvar må hafva det, hvartill han kan gå 
tillbaka för att få visshet, om han råkar att tvifla om någon 
viss artikel i den positiva rätten, men hvarje land . . . har 
sina egna och olika lagar . . . Så ha inbyggarne å ön Got
land, liksom denna genom en läng hafssträckning skiljes från 
andra länder, olikheter med andra folk i fråga om den posi
tiva och sedvanerätten, såväl den världsliga som den andliga . ." 
Därefter talas om hurusom Gotland gaf sig under Linköpingsbi
skopen och vilkoren därvid, hvilka återgifvas och fastställas. 
1 biskop Vilhelms bref af 1226 säges, att dessa voro "sed
vanor iakttagna af gammalt mellan Gotlands prester och deras 
biskop . . Carl äfvensom fastställda (constitutas) bland denna 
ös innevånare och stadfästade (confirmatas) af hans efterträ
dare Bengt . . . äfvensom af Andreas, fordom Lunds ärkebi
skop . . ., bekräftade (roboratas)". 

Vid en jämförelse mellan dessa sista uttryck och den 
egendomliga inledningen till ärkebiskop Andreas bref, där det 
talas såväl i den aflidnes som den dåvarande biskopens — 
Carl och Bengts — i Linköping namn, vill det synas, som 
om redan under biskop Carl en slutlig fastställelse af den 
gamla sedvanerätten skett i och för dess uppteckning och be
kräftelse af biskop och ärkebiskop, men att biskop Carl af-
lidit, innan han hunnit formellt bekräfta dem, hvarför ärke
biskop Andreas velat erinra om den andel, den förre haft i 
fastställelsen. Då ett senare påfvebref af 13 aug. 1296 talar 
om "ordinationem factam a bone memorie K[arolo] Lincopense" 
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(Dip!. Svec. II: 219) och åberopar innehållet af denne biskops 
bref, afses tydligen ofvan anförda bref af 1220—23. 

Ärkebiskop Andreas nyss anförda utförliga framställning 
om behofvet och nyttan af upptecknad rätt förefaller att vara 
mera än jämförelsevis betydelselösa inledningsfraser, sådana 
som t. ex. de rader i ett bref af 1287, där det som inledning 
till en förening mellan köpmän talas om fädrens vishet att 
anförtro minnesvärda saker åt skrift. (Dipl. Svec. II: 26—7). 
Man får det intrycket, att uppteckningar af gotländsk rätt icke 
gjorts förr än vid den tid, då ärkebiskopens ord nedskrefvos. 

Om man jämför stadgandena om själfva biskopsvisitatio-
nen å Gotland i brefvet af 1220—1223 och i Gutasaga, så 
finner man, att dessa bestämmelser i de båda urkunderna på 
ett anmärkningsvärdt sätt öfverensstämma till hufvudinnehållet, 
något som längesedan blifvit anmärkt. Se J. H. Schröder (och 
C. A. Weström), De visitationibus episcoporum Lincopensium 
olim per Gotlandiam habitis, Diss. acad. Ups. MDCCCXLV1II. 
s. 2—3, där de gutniska och latinska texterna finnas samman
ställda med hvarandra spalt för spalt. Se ock Snöbohm, a. a. i 
102—103 (• 122—124), där båda texterna finnas samman
ställda öfversatta till svenska, samt Hjelmqvist i Arkiv f. Nord. 
Fil. 19: 162 l, där bl. a. en viktig rättelse af ett ställe i Schly-
ters öfversättning af den gutniska texten gjorts. Jfr ock nyss 
anförda yttrande af Pipping. 

Båda stadgandena innehålla den bestämmelsen, att bisko
pen skulle hvart tredje är visitera halfva öns kyrkor och där
för ega rätt att uppbära vissa, i båda urkunderna lika bestämda, 
naturaförmåner samt pänningafgifter af den icke visiterade 
halfva öns kyrkor, de senare enligt en särskild öfverenskom-
melse eller taxering, till hvilken hänvisas (om denna senare 
se längre fram). Men de båda urkunderna täcka hvarandra 
ingalunda, i det att Gutasaga dessutom innehåller stadganden 
om tilläggsafgifter, som skulle betalas i fall det vid visitationen 
befanns att invigning (af kyrka eller altare) behöfdes, hvilka 
stadganden till och med äro inflickade före stadgandet om de 
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egentliga visitationsförmånerna ("gengärden"); dess utom följa 
i Gutasaga bestämmelser rörande tvister, som biskopen skall 
afdöma, samt om böter till biskopen. Men äfven i formelt 
hänseende råder en anmärkningsvärd olikhet mellan de båda 
stadgandena rörande själfva visitationen, i det att de uttrycka 
samma saker på mycket olika sätt. Dä t. ex. den latinska 
texten säger, att biskopen hvart tredje år "personligen skall 
besöka (visitera) halfparten af kyrkorna, som äro fördelade i 
trenne tredingar, hvarest han af hvar prest, som vid dem är 
tillsatt, skall hafva försörjning med trenne måltider . . . men 
den andra hälften af kyrkorna, hvilken han då ej är skyldig 
besöka, skall detta år i reda penningar betala till biskopen 
hvad dem åligger betala enligt den öfverenskommelse . . .", 
uttrycker Gutasaga det samma på följande sätt: först talas 
om att biskopen "skall resa kring Gotland" "kring hela lan
det" och så heter det (efter stycket om invigningar): "af hvar 
annan prest eger biskopen vid visitationstiden" — jag följer 
Hjelmqvist, a. st., och läser med honoml tilquemda tip (i st. f. 
handskriftens sip) — "taga gengäld tre bord (måltider) och ej 
mera. Af hvar annan prest, som ej på det året gjort gengärd, 
tage biskopen lösen, så som . . ." 

Framställningen är, som man finner, så olika, att man 
synes tryggt kunna påstå, att den svenska urkunden icke kan 
vara en öfversättning af den latinska. Däraf följer åter med 
största sannolikhet, att Gutasagas text måste vara affattad 
före 1226, då i motsatt fall denna text med all sannolikhet 
skulle ha varit en ren öfversättning af stadgandena i den (här 

1 Jag föredrager denna uppfattning framför den af Hjelmqvist nämnda 
och förkastade tolkningen "hvad beträffar den sedvanliga visitationstributen" 
— dä sip skulle behällas och tolkas som '(efter sedvana utgående) skatt" 
—, hvilken tolkning Pipping, a. a. s. IV upptagit. Hjelmqvists från ord
följden mot den samma hämtade invändning synes mig berättigad. Och dess 
utom blir det ganska godtyckligt att med P. antaga "någon rundskrifvelse [pä 
latin] af samma art som . . . brefvet af Vilhelm af Sabina", som skulle 
innehållit de motsvarande latinska orden "eonsuetudo visitationis", hvilka 
ej finnas i brefven af 1220—23 och 1226. 
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förut omnämnda) i Visby nämnda år af påfliga legaten, biskop 
Vilhelm utfärdade bekräftelsen på ärkebiskop Andreas m. fl:s 
bref af 1220—1223. Detta bref af 1226 får antagas ha varit 
så kändt af de i visitationsfrågan sakkunnige, att det då skulle 
ha lagts till grund för deras skriftliga framställning af ämnet 
i Gutasaga. Det samma gäller kanske ock med hänsyn till 
brefvet af 1220—23. 

Att den latinska texten skulle vara en öfversättning af 
den gutniska, synes icke häller sannolikt. Båda texterna äro 
förmodligen uppsatta oberoende af hvarandra. 

Att den gutniska texten skulle vara — väl endast obe
tydligt — äldre än den latinska synes möjligen kunna hafva 
stöd af följande omständighet. Medan det i den förra texten 
rörande den afgift, som den icke visiterade hälften af Gotlands 
kyrkor skulle betala till Linköpingsbiskopen hänvisas till "den 
öfverenskommelse, som i förhållande till kyrkornas olika för
mögenhet blifvit gjord och med allmänt bifall sammanskrif-
ven", heter det i Gutasaga endast att "biskopen tager lösen 
af hvar och en så som kyrkorna äro beräknade till". Det 
sista uttrycket heter på forngutniska til scurapar och synes 
vid jämförelse med de ställen, där uttrycket förekommer i 
Gutalag, ej behöfva förutsätta någon "sammanskrifven öfver
enskommelse" (ursprungligen häntyder uttrycket pä gammal
dags anteckning medelst inskärning i trä). Det förefaller där
för möjligt, att Gutasaga endast åberopat sig på själfva den 
med hvarje kyrka gjorda öfverenskommelsen, och att Gutasagas 
text sålunda tillkommit, innan den sammanfattade framställ
ningen af nämnda detaljerade öfverenskommelse nedskrefs, 
att den sålunda är något äldre än den latinska texten i brefvet 
af 1220—23, till hvilken också samma slutliga öfverenskom
melse närmast sluter sig, i det att den är affattad på latin 
(se här längre fram). 

Emellertid är denna slutledning icke bindande. Uttrycket 
til scurapar i Gutasaga kan vara ett kortare uttryckssätt för 
brefvets "sammanskrifna öfverenskommelse". 
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Man torde böra stanna därvid, att Gutasagas text och 
brefvets äro ungefär samtidiga, dock att den förra kan vara 
något äldre än den senare (i så fall ännu icke känd af ärke
biskop Andreas). På samma gång som man gick i författ
ning om uppteckning af visitationsbestämmelserna i Guta
saga har man velat skaffa bekräftelse på dem af biskop och 
ärkebiskop. 

Har jag rätt i nu gjorda antaganden, skulle Gutasaga ha 
upptecknats omkring 1220, kanske kort därförut. Detta re
sultat stämmer ju synnerligen väl med den slutsats, hvartill 
vi förut kommit, nämligen att lagstadgandet om kungsskat
tens innehållande skulle ha tillkommit och upptecknats mellan 
åren 1210 och 1229. 

Jag skall nu söka att ytterligare stödja denna uppfattning 
om Gutasagas tillkomst i första fjärdedelen af 1200-talet. 

Vi ha sett, att ärkebiskop Andreas kraftigt uttalat sig för 
behofvet af skrifven lag med särskild hänsyn till gotländska 
förhållanden. Dessa hade han, så vidt han såsom svenska 
kyrkans Primas ej förut kände till dem, särskildt haft tillfälle 
att göra sig bekant med, då han våren 1207 gjorde ett besök 
på Gotland, ett besök som hittills icke synes ha blifvit upp
märksammad! af svenska forskare, men väl af danska histo
riker (senast J. Steenstrup i Danm. Rig. Hist. I: 755). Enligt 
Chronicon Livonicon vetus företog nämnde prelat, efter att ha 
följt konung Valdemar Seier på hans första tåg till Liffland 
och vid dennes återresa till Danmark ha med ett stort följe 
kvarstannat öfver vintern i Riga, på våren 1207 med sitt följe 
hemresan till Danmark, hvilken färd ställdes öfver Gotland. 
Denna ö nåddes palmsöndagen (15 april). Uppehållet på 
Gotland kan endast ha varat några dagar1, ty redan påsken 

1 Jag tillåter mig att framhålla som en möjlighet, att i ärkebiskopens 
följe funnits en medlem af den danska adelssläkt, som sedan kallats Tag-
steen (och Emmiksen), och att denne kommit att af någon anledning kvar-
stanna på Gotland och blifvit stamfader till den gotländska släkten Thak-
sten. (Se om dessa båda släkter min andra uppsats om Den gotländska 
Taksteinar-Sägnen i De svenska landsmålen XIX: 6: 50 f.). Det kan sär-
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(22 april) firades af ärkebiskopen på danskt område (in terra 
sua) - - kanske i den lilla staden Awaskär på Blekinges östra 
kust, dit afståndet från Gotland ju ej var stort. (Hade han 
kommit fram till det betydligt aflägsnare Lund, hade det väl 
stått: in metropoli sua). Se Scriptores rerum Livonicarum I: 
112 (Riga und Leipzig 1853). — Här kan-i förbigående an
märkas, att Strinnholm, Sv. Folk. Hist., 4: 255, n. 1., väl om
nämner ärkebiskopens uppehåll i Riga, men eget nog ej hem
färden öfver Gotland, ehuru han eljest citerar ofvannämnda 
källa (under titeln Gruber, Origines Livoniar, som är den titel 
utgifvaren af 1740, J. D. Gruber, gaf åt krönikan). 

Ärkebiskop Andreas var en man i besittning af sin tids 
högsta bildning, icke blott teologisk utan ock världslig1. Han 
var icke blott religiös skald — som bekant har han författat 
det stora i latinska hexametrar affattade rimverket öfver värl
dens skapelse: Hexuemeron, som i våra dagar utgifvits (i en 
förträfflig edition af prof. M. Cl. Gertz Andreae Svnonis Filii 
. . HexaSmeron . ., . . ed. M. Cl. Gertz, Havniae MDCCCXCII) 
— utan ock juridisk författare, bl. a. bearbetare till latin af 
Skånelagen (hvilken bearbetning Schlyter anser ha tillkommit 
mellan 1206—1215; se Skånelagen s. CXIII). Att denne kyrko
furste, ättling af Skjalm Hvide och ärkebiskop Absalons kusin-
son, äfven var historiskt intresserad kan man taga för gifvet. 

skildt förtjäna påpekas, att i ärkebiskopens följe var kungens kansler, biskop 
Nicolaus af Slesvig. Från "SonderjyIland' härstammar den danska adels
släkten Tagsteen; se Danmarks Adels Aarbog 1892, s. 112. Närmast i 
biskop N;s följe kan dä en medlem däraf ha varit. — Det är ju a priori 
sannolikt, att den adel, som fanns ä Gotland pä 1200-talet (se därom min 
uppsats om Taksteincr-sägncn i Svenska Landsmål XIX: 6: 19), hufvudsak-
ligen bestod af inflyttade släkter. — Här kan erinras om, att redan den 
danske konungen Erik Ejegod, före sin tronbestigning, omkring 1090 en tid 
vistades på Gotland. (Se Lindström, Gotl. Medelt. I: 18). 

1 Se om honom bl. a. Vita Andreae Sunonis . . . ind. P. E. Muller. 
Hafniae MXCCXXX; Saxonis Grammatici Historia Danica rec. P. E. Muller, 
Pars II (abs. J. M. Velschow), Hafniae 1H58, p. 1 — 5; förra afdelningcn af 
Fr. Hammcrichs här förut anförda arbete; Prarfatio till Gertz ofvannämnda 
arbete; Steenstrup, a. a. 
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Det framgår för öfrigt däraf, att Saxo Grammaticus efter Ab-
salons död åt Andreas Suneson tillegnat sin Historia Danica. 
Dessa omständigheter, ärkebiskopens juridiska och historiska 
intressen, förmodar jag nu hafva haft särskild betydelse för 
uppteckningen af såväl Gutalag som Gutasaga. 

Jag tänker mig, att ärkebiskopen vid sitt besök på Got
land 1207 i ordalag liknande dem han nyttjar i inledning till 
ofvannämnda bref af 1220—23 uppmanat Gutarna att upp
teckna sin lag och de lagstadganden som rörde förhållandena 
till Sverige. Jag återkommer till frågan om den egentliga la
gens uppteckning. 

Men det synes äfven troligt, att denne för all andlig kul
tur intresserade kyrkofurste vid detta tillfälle också kommit 
att fästa Gutarnas intresse på deras fornhistoria och upp
manat dem att uppteckna hvad de visste därom, lika väl som 
dansken Saxo i sitt stora historieverk i skrift sökt bevara 
Danmarks äldsta historia. Det kan tryggt antagas, att ärke
biskopen vid denna tid kände väl till Saxos verk, om det 
också icke då var alldeles fullbordadt — detta går till och 
med 1182 och antages ha varit färdigskrifvet 1208 eller kort 
därefter, enär företalet synes afse denna tid (se Steenstrup, 
a. a. 1: 713). Han har varit fylld af beundran öfver det stora 
verket och har talat därom med bildade gutar och bland dem 
vunnit någon för tanken pä insamlande och nedskrifvande af 
Gotlands äldsta sägner, sä tänker jag mig förhållandet. 

Att ett besök af en sådan andlig storman som ärkebiskop 
Andreas skulle i litterärt afseende verka befruktande på Gotland, 
synes ju vara en rimlig förmodan. Så mycket förr har detta 
kunnat ske, som man om de samtida Linköpings-biskoparne, 
från hvilka närmast ett kulturellt inflytande kunde väntas på 
Gotland, icke har någon anledning förmoda, att de utmärkt 
sig för litterära intressen. Den 1207 lefvande Linköpingsbi
skopen Johannes synes, af Linköpings biskopskrönika att döma, 
icke ha varit någon vidare framstående man, hvilket däremot 
hans efterträdare (se här förut) biskop Carl, Birger Jarls bro-

Fornvännen 1908 12 
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der, synes ha varit, men att han varit litterärt intresserad, har 
man ingen anledning tro — han "war en megtog örligz man" 
(han stupade, som bekant, på korståget i Estland). 

Nu kunde häremot invändas: Om ärkebiskop Andreas år 
1207 uppmanat till nedskrifvande af Gotlands historia, borde 
man vänta, att denna uppteckning skett förr än, såsom nyss 
antagits, inemot år 1220. 

Härtill må följande svaras. Den sagohistoriska delen af 
Gutasaga eller det första kapitlet bildar icke någon enhetlig, 
sammanhängande saga, som förelegat färdig på folkets läppar 
och endast behöft upptecknas för att vara en fullfärdig litterär 
produkt, utan den är tydligen sammansatt af olika bestånds
delar, som af Gutasagas upptecknare sammanarbetats. Det kan 
ha tagit sin rundliga tid för honom att från skilda trakter af 
ön insamla sagostoffet liksom äfven det mer historiska stoffet 
i de följande kapitlen samt att bearbeta dessa på en tid, dä 
litterär framställning på modersmålet var något nytt. 

Se vi litet närmare på första kapitlet i Gutasaga, så kunna 
vi först urskilja en sägen om öns urtid, innan den beträddes 
af människofot1, och om den man, Tielvar, som först "hittade 
Gotland". Som bekant, anse många mytologiska forskare, 
(äfven de nyaste) allt ifrån Uhland (Der Mythus von Thor, 

1 De bekanta orden i denna saga, att "Gotland dä var så förhäxad!, att 
det sjönk om dagarna men var uppe om nätterna' har jag i den här förut 
nämnda uppsatsen i Stockholms Dagblad 1895 med anslutning till prof. Lind
ströms mening, att Gotland efter istiden 'väl två, om ej tre gånger stått 
under hafvet, antingen helt och hållet eller delvis", och att det "sista gängen 
under den yngre stenåldern blef torrt land, senast 1500 år före Kristus" 
(Gotl. medelt. I: 43), gissningsvis förmodat häntyda pä en 'syndaflods-eller 
öfversvämningssägen i liten skala". Emellertid lära Gotlands mera betydliga 
nivåförändringar, enligt nyare geologiska åsikter, böra föras tillbaka till 
långt aflägsnare tider, så att dessa svårligen kunnat bevaras genom mänsk
lig tradition. Månne man icke i stället kunde antaga, att de ytterst påfal
lande, höga äldre strandvallar, som i vissa delar af Gotland finnas (t. ex. straxt 
norr om Visby vid Själsö), kunnat hos för naturföreteelser öppna iakttagare 
framkalla en sägen som den ofvannämnda — hvilken visserligen har mot
svarighet på andra håll. 
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1836, s. 56), att den gutniske pieluar är densamme som Tors 
tjänare och följeslagare pidlfi. Senast har Axel Olrik åt denna 
uppfattning gifvit ett stöd, då han visat, att sägnen om pidlfi 
måste ha varit känd i Sverige (se Danska Studier 1905, s. 49, 
129 f.), medan å andra sidan Olrik mot sammanställningen 
pidlfi = pieluar anfört, att, "da vi aldrig har Thialfe optre-
dende uden Thors folge, svever en sådan gaetning ret höjt i 
det blå" (a. a., s. 137), ehuru O. anser den möjlig. Olriks 
invändning synes mig icke alldeles afgörande. Det är möjligt, 
att Tielvar verkligen i den gotländska myten upplräd! till -
sammans med Tor. Men Gutasagas författare, som endast 
vill meddela det, som han anser vara historia, kan ha från
skild! Tor, som han tydligen insåg vara en afgud, från his
toria, och bloti behållit kvar Tielvar, som lättare lät sig göras 
till en historisk människa; eller snarare, redan den gutniska 
folksägnen kan vid denna tid ha kommit till denna stånd
punkt. Att de gamla storgudarna ej på Gotland historierats 
kan man sluta därtill, att Gutasagas författare ej om dem 
berättar några qvasi-historiska sägner. Att sä ej skulle ske 
på Gotland, var ju ock naturligt nog hos ett folk, som ej 
hade konungar — ty det var ju som konungar de högre gud
arne i regeln historierades. 

Vare sig att pieluar 'år eller ej är = pidlfi, kunde det 
tänkas, att sägnen om den man "som först hittade Gotland" 
och "först förde eld pä landet" vore ursprungligen skild från 
sägnen om det par, "som först bodde å Gotland", nämligen 
de därefter nämnda Hafpi och Huitastierna — d. v. s. att 
här två olika ursprungssägner föreligga. Detla vore ju tyd
ligen förhållandet, om den gissning vore grundad, som jag 
med all reservation uttalat på elt föredrag, som jag höll på 
första mötet för svensk folkkunskap om den äldsta svenska 
uppteckningen af svensk folkdiktning, nämligen att Hafpi och 
Huitastierna ursprungligen varit ett lokalt gotländskt guda
par, som dyrkats afbildade med djurhufvuden — Huitastierna 



172 L. Fr. Läffler. 

påminner ju om kända konamn1, och Hafpi, "den med ett 
egendomligt hufvud försedde" (jfr Finnur Jonsson i Aarböger 
f N. O. 1907, s. 193), kunde ock syfta på ett djurhufvud-' 
— och då väl ursprungligen varit djurgudar (se om sådana 
t. ex. Schiick, Studier i nordisk literatur- och religionshistoria, 
2: 163 f., och Nordisk folktro ocli fornnordisk religion, s. 23, 
Herrmann, Nordische Mythologie, 1903, s. 182 f.; jämför 
Syr, so, som binamn htFreyja, med dennas galt GullinborstiJ 
hvilka såsom icke tillhörande de senare rådande högre gu
darne i Gotland kommit att historieras. 

Detta är ju emellertid ytterst osäkra förmodanden, liksom 
den tankegång, jag varit inne på, att dessa båda sägners sam-
manfogning af sagans upptecknare gjorts för att få en treledad 
folkstamtafla i början af landels hisloria efter mönstret af 
Saxo, som ju ock börjar med en dylik, i båda fallen med en 
eponym (Outi, Dan). G. Schiitte (Oldsagn om Godtjod, Kbhn 
1907) och A. Olrik (Danske Studier 1907, s. 197) anse den gut
niska folkstamtaflan äkta; den förra har dock upptagit en 
form däraf, som ej kan vara ursprunglig, hvarom mer i det 
följande. 

Viktigare och säkrare torde följande iakttagelse vara. 
Vid en närmare undersökning af det ställe i början af 

Gutasaga, som handlar om Hafdis söner, skall det visa sig, 
att två olika traditioner om dem, finnas vid sidan af hvar
andra upptagna i texten, oaktadt de icke låta sig förlikas. 
Jag erinrar om, att det först heter, att Huitastierna den första 
natten, hon sof tillsammans med sin man Hafdi, drömde en 
dröm "så som om tre ormar voro sammanslingrade i hennes 
barm" och hon tyckte, att de kröpo ur den. Mannen tydde 
drömmen — här följa några rader hvilkas versform Carl Säve 

1 Den nyare betydelsen af stjärna, stjärnformig fläck (vanligen hvit) 
t pannan, fanns redan i fsve. (Ex. fr. 1346 i Söderwalls Ordbok). Hos 
Fritzner finnes den ej upptagen. 

2 Huvda förekommer i Upl. som konamn enligt Nordlander, Svenska 
Landsmål 1: 385. 
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upptäckt. Det är 2 par treradiga strofer med en prosarad 
emellan. De lyda på forngutniska så: 

Alt ir baugum bundit 
bo land al bitta war|)a 
oc faum bria syni aiga. 

1'aim gaf hann namn allum ofydum. 
guti al gutland aigha 
graipr al annar haita 
Oc gunfiaun \>r\\>\. 

Därefter heter det på prosa: 
bair sciptu sinan gutlandi i ]>ria pri|>iunga. So at graipr 

|iann elzti laut norpasta |>ri[nung oc guti mihal hril>iung. En 
gunfiaun pann yngsti laut sunnarsta. 

På nysvenska: Allt är sammanbundet med ringar; bebodt 
land skall detta varda och vi få tre söner. Dem alla gaf han 
namn ofödda — Guti skall ega Gotland. Graipr skall den 
andre heta och Gunnfiaun den tredje. De skiftade sedan Got
land i tre tredingar, så att Graip, den äldste, fick nordligaste 
tredingen och Guti mellersta tredingen, men Gunnfiaun, den 
yngste, fick den sydligaste. 

Vi se häraf, att enligt verserna var Guti den äldste och 
skulle ensam bli herskare öfver Gotland, medan enligt prosa
texten Graip var den äldsta och Guti den andre i ordningen 
samt Gotland skulle delas i tre delar mellan de tre bröderna. 
Det kan ju icke vara tal om annat, än att här två olika tradi
tioner föreligga. Den äldsta är tydligen den, som fins åter-
gifven i verserna, såsom man kunde vänta. Ty att Guti, epo-
nymen, skulle från början varit den mellersta af bröderna det 
strider alldeles mot det sannolika och synes för öfrigt ej 
stämma med de episka lagar för folkstamsägnerna, som Schiitte 
i ofvannämnda arbete uppvisat, enligt hvilka Guti antingen 
bort stå först ("Forvargt"), eller snarare sist ("Bagvargt"), ehuru 
S. själf har prosastamtaflan (se vidare i det följande). 
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Likaledes är det klart, att tredelningen af Gotland måste 
vara yngre. Det är icke svårt att se, huru den yngre sägnen 
uppkommit ur den äldre. Gotlands indelning i tredingar sättes 
i förbindelse med de tre bröderna i den gamla sägnen, och 
Guti, som i denna var den förnämste af bröderna, fick mel
lersta tredingen, förmodligen emedan denna, såsom hysande 
Gutnaltinget, ansågs som den förnämligaste — kanske ock 
namnlikheten spelat med. Han kom därigenom att sedan 
räknas som den andra i ordningen. 

Hos Strelow, Cron. Outh., s. 21, finnes en tredje variant 
af sägnen om de tre bröderna, barn af Habder eller Haffder 
och Huittastierna, såsom föräldrarna här kallas. Denna variant 
har sill slora intresse, emedan den visar, att S. insett mot
sägelsen i Gutasagas text, som ej märkts af så många nyare 
forskare. Hos S. säges det, att Guthi (Gutthi), Orippe (Grip, 
Gripper) och Gumphinus "Anno mundi 2286" efter sin faders 
död "ere kommet til Regimentet" och "hafuer deelt oc skifft 
Landit udi 3 Parter eller Thredinger, dog saa at Guthi som 
var den Elste er blefuen ofver dennem oc Herre, bekommit 
en tredie deel" . . . "Guthi fick Nordertreding, lod bygge 
sin Gaard"—dess namn Outhi namnes senare—"ocVoning-
sted i Belssogn, hvor hand oc ligger begrafuen. Gripper i 
Syndertreding, i Gardesogen, huor hand oc ligger begrafuen, 
Gumphinus i Ardere, huor hans Graff er siden i! Capel gior! 
ofuer . . ." Senare heler det, al! de två yngre bröderna dogo 
efter 24 års(!) samregimente, då Guthi "ene antagit sig Regi-
mentit, oc det fredeligen forstandit i 40 Aar" (!). 

Vi se häraf, att Strelow följt verserna däri, att han gjort 
Guti äldst, men prosan i tredelingen, medan han likväl gjort 
den eftergiften åt versens uppgift, att Guti ensam skulle ega 
Gotland, al! han låtit honom först vara brödernas öfverherre, 
sedan efter deras död allenaherskare öfver Gotland. Del
ningen har han åter helt och hållet olika med prosan, i det 
att Guti fått norra tredingen, tydligen med hänsyn till att den 
ännu befintliga gården Gute där är belägen, Gunnfiaun den 
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mellersta tredingen, där i Ardre socken ett "öde kapell ännu 
kallas Gunnfjauns kapell" (Snöbohm, a. a. '-', s. 99)l, Graip 
södra tredingen, där hans graf af Strelow angifves vara i Garde, 
dock utan att någon namnfästning där af S. angifves, medan 
däremot enligt C. J. Bergman, Gotländska skildringar s. 6, i 
socknen lämningar finnas af "Grajpr's hus" och "Grajpr's rör". 
Huruvida denna tredelning beror på en nyare ombildning2 af 
den gamla sägnen i Gutasagas prosatext eller en med denna 
jämbördig gammal variant är ej godt att säga. 

Det nu uppvisade förhällandet, atl vers- och prosadelarna 
af ifrågavarande ställe ej ursprungligen hör! lill samman, är 
af mycken vikt för texlkriliken. Det visar nämligen, att de 
försök, som af Bråte, Bugge och mig gjorts att förena de två 
treradiga versraderna, den mellanstående prosaraden och de 
fyra första orden af det eflerföljande prosastycket till en åtta-
radig strof, äro alldeles förfelade (seom dem Bråte, Fornnor
disk Metrik'1, Sthlm 1898, s. 66—67). Det låg ju obestrid
ligen nära till hands att söka få fram en dylik strof, som då 
skulle nära nog fä det fornnorska versslaget Hättlausas me
triska schema. Att få mellersta prosastycket infördt i versen 
går ju an; jag föreslog palm giefk namn ofydum, i det att 
jag utbytte oratio recta mot o. obliqua. Men som åttonde 
rad passar ju alls icke, efter hvad nu uppvisats, de nyss an
gifna orden, för hvilka jag med lätt ändring föreslog att läsa: 
pair sciptin Gutlandi fmå de dela . .) och Bugge: UluGut-
landi scipta (de skola dela G.) En utsaga om Gotlands del
ning kan ju icke ha hört till de versrader, i hvilka det om
talas, att Gotland odeladt skulle egas af Guti. 

Egendomligt nog insåg ingen af oss, som då sysslade 
med dessa versraders metriska problem, att vers- och prosa
text ej kunde föras tillsamman. Schiitte och Olrik synas ej 

1 Ej omtaladt i första upplagan. 
2 Digurrör (det stora roset), som Bergman anför som variant til 

Grajpr's rör, är tydligen det äldsta namnet. Snöbohm har blott Digur röjr, 
där han emellertid säger, att "Qrajpcr's grafkummel visas" (a. a. s. 75). 
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häller ha insett motsägelserna. Den förre upptar i sin stam-
tafla prosatextens ordning af de tre bröderna, den senare ver
sens, hvarigenom han får "fomegt"; ingendera påpekar skilj-
aktigheterna. 

Snöbohm synes vara den ende i nyare tid, som hittills i 
någon män haft ögonen öppna för nu afhandlade motsägelser 
i Gutasagas text. Han säger, Gotlands land och folk -, s. 
98, n.: "Här synes en misstolkning eller förväxling af namnen 
Guti och Graipr hafva. insmugit sig i sagans text. Äldste 
sonen, som fått nordligaste lotten och tredingen, torde ej varit 
Graiper utan Guti, som enligt versen var den äldste". (I uppl. 
1, s. 74, står: . . . har ej varit G.). 

Ett försök att rädda sammanhanget genom att tolka sipan 
som sedermera, efter det att Guti en tid varit enhärskare, är 
ju föga rimligt. Och i alla fall kvarstår ju motsägelsen, att 
i versen Guti namnes först och Graip uttryckligen såsom 
den andre, medan i prosan uttryckligen säges, att Graip var 
den äldste. 

Man får alltså låta de två treradiga versparen vara sädana 
som de äro; den sista raden blir ju frän verslärans synpunkt 
i mer än ett afseende gåtfull (se Bråte, a. a.). 

I den prosatext, som föreligger i Gutasaga, kan éålunda 
från början icke några verser ha varit inströdda. De ha kom
mit in i den därigenom, att sagans bearbetare hopfört två 
icke med hvarandra stämmande traditioner. I hvad samman
hang verserna ursprungligen stått kan nu icke afgöras. Den 
möjligheten är tydligen icke utesluten, att de äro öfverlef-
vande rester af en själfständig gutnisk forndikt af sagohisto-
riskt innehåll. 

Man är därför icke berättigad att af dessa verser draga 
sådana slutsatser, som då Schuck menar (Svensk Literatur-
historia, 1890, 1: 68), att de inströdda versarna i Gutasaga 
"låta oss ana, att de fåtaliga svenska sagor, hvilka måhända 
funnits under denna tid, haft ungefär samma anordning och 
form som de isländska" och då Säve yttrar (Gutniska Ur-



Till 100-ärsminnet af slaget vid Lena. Yll 

kunder s. IX), att "sagogrunden till dessa berättelser är så 
mycket säkrare af fornaste art, som hon [sagan] t. o. m. eger 
ett par små skaldeverser af rent Nordisk form . . . Och så
ledes saknar hon icke ens det, som i all Nordisk Saga med 
rätta anses som ett af de yppersta bevis för hög ålder och 
äkthet". 

Att andra svenska sagor funnits liknande Gutasaga ha 
vi icke häller rätt att sluta oss till, om min uppfattning skulle 
vara riktig, att det är alldeles särskilda omständigheter som 
gjort, att i delta fall en person företagit sig att till en längre 
framställning hoparbeta ett antal smärre gutniska folksägner. 

Jag vågar den gissningen, att dessa verser, som passa 
så illa i sammanhanget, tagits med just därför, att i Saxos 
historia gamla verser äro inströdda i den prosaiska framställ
ningen. Ärkebiskop Andreas har berättat därom och den got
ländske utarbetaren af Gutasaga har i detta afseende velat 
följa Saxos exempel. 

Jag vill här upptaga en invändning, som kan göras mot 
antagandet af Saxo som föredöme. Saxo skref på latin och 
öfversatte också på latin de gamla verser han meddelade. Att 
Gutasaga nedskrefs på modersmålet beror då enligt min me
ning därpå, att Gutasagas och och Gutalags uppteckning 
skett — åtminstone i det allra närmaste — samtidigt, efter 
hvad jag ofvan antydt och ytterligare skall styrka. Och som 
den senare måste upptecknas på modersmålet, kom äfven 
Gutasaga, som innehåller ett antal lagstadganden, som ej upp
togos i Gutalag, helt naturligt att upptecknas på modersmålet. 
Och verserna fingo då naturligtvis behålla sin gutniska dräkt. 
— Jag måste här tillägga, att det verkligen af Pipping, Gitta 
Lag s. IV, satts i fråga — utan någon jämförelse med Saxo 
—, att Gutasaga kunde först ha nedskrifvits på latin och 
sedan öfversatts till gutniska. Men hvad han i detta afseende 
anför är allt för svagt för att vara bevisande, hvad P. ej häller 
synes anse det vara. Mot ett af hans skäl (tolkningen af til-
quemda sip) har jag här förut uttalat mig. (Forts.) 


