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Inledning

Den andre ståtlige mannen i undran en lång stund stod,
Så överrumplad av smälek att han grämdes inuti,

Allt blodet från hans bröst sjöd i hans ansikte,
Att helt han krympte av skam när mannen talade,

De första ord uti lunden som karlen mälde:
’Förbannade vare feghet och girighet båda!

I er är uselhet och eländighet som heder förgör.’
Så fattade han knuten och knopen lossade,

Kastade argt bältet till den borne själv:
’Se! där är falskgöraren, ondska må falla över det!

För bry om din knackning fegheten mig tog,
Skänkte mig girighet, fick mig att mitt stånd försaka,

Min generositet och trohet som bekommer riddersmän,
Nu är jag felaktig och falsk, som orolig alltid varit,

För förräderi och otrohet – må båda sorg ha,
och bekymmer!’1

En riddare, beklagar sig. Det är Artursagornas Gawain som lider helvetets kval efter att ha fallerat i sina rid-

derliga kvalitéer. Framför honom står hans nemesis och i händerna håller Gawain en magisk gördel vilken han 

i sin brist på tillit till Guds avsikter mottagit som kärleksgåva från en ung dam. Han accepterade gåvan för att 

rädda sitt liv undan vad som tycktes vara en säker död. Men nu, medveten om att han blivit lurad, inser han 

också att han har brustit i sin trohet mot sina ridderliga dygder och därmed kanske också mot ridderskapet 

självt. Han har varit feg – det värsta brott en riddare kan begå. Nu är han istället, säger han själv, både girig, 

felaktig och falsk. Vad värre synd kan en man egentligen göra sig skyldig till?

Riddaren, en man på sin häst, iklädd brynja och rustning omgärdad av ett hav av myter, föreställningar och 

vanföreställningar. I sin egen tid insvept och omsluten av ett vittgående tankebygge om moral, etik och upp-

förande. Denna ’filosofiska’ grund till ridderskapet kan samlas under det begrepp som vi känner som ridder-

lighet eller riddarideal. Vår bild av denna uppförandekod är mångfacetterad. Den sammankopplas med uttryck 

som de värnlösas försvarare, den höviske älskaren, den trofaste, tornerspelaren, korsfararen, äventyrssökaren 

och inte minst Gralsökaren. Alla dessa egenskaper, och fler med dem, återfinner vi både i den mytologiska och 

den verkligt historiska företeelse vi kallar riddare. 

Få andra historiska fenomen är så välkända som riddaren, även om den bild vi har inte alltid är korrekt i 

vetenskaplig mening. Ofta förefaller den baserad på filmupplevelser, litterära figurer eller medeltida myter om-

stöpta i modern tappning, snarare än på historiska studier. Men oavsett om vi uppfattar riddaren som en fiktiv 

gestalt, en symbol eller en samhällsfunktion i äldre tiders samhällen framstår han som en utav historiens mer 

namnkunniga manifestationer.

Den här studien handlar om ridderligheten som fenomen. Men inte i den romantiska form som ridder-

ligheten ofta framställs i vår egen tid utan om hur riddaren och hans etiska kall – för det är med ytterst få 

undantag alltid en man – framställdes i sin egen tid.2 Ty även under medeltiden var riddersmannen också en 
1 Herr Gawain och den gröne riddaren, vers 95
2 Frånsett Jeanne d’Arc figurerar extremt få kvinnliga riddargestalter under medeltiden. Mig veterligen återfinns inte en 
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litterär figur och som sådan figurerade han inte enbart i kungliga rullor utan också i otaliga berättelser om 

hjältemod och äventyr, i den så kallade riddarromanen. 

Herr Gawain och den gröne riddaren som här är föremålet för vår undersökning är en senmedeltida riddar-

roman.3  Den författades några årtionden innan fjortonhundratalets inbrott, i en tid då inte bara riddaren som 

fenomen snart var på väg ut från den historiska arenan utan också en tid där riddarromanen var på tillbaka-

gående som litterär uttrycksform. Varandes en medlem av denna litterära genre innehåller den dock allt vad 

som förväntas av den och vad den av nödvändighet måste skildra: riddaren, hans äventyr och prövningen av 

hans ridderlighet. Inte minst i dess ursprungsland, England, anses just detta verk ofta vara kronan på riddar-

romanens genre. 

Det är alltså ett fiktivt verk, en saga, inte någon krönikolängd eller annan realpolitisk källa jag studerat. Ändå 

skildrar romanen, likt all text, sin samtid utifrån sin egen ålders uppfattningar, värderingar, världsbild och 

språk. I korthet är det just dessa uppfattningar jag är på jakt efter. Det är riddaridealet så som det framställs i 

Herr Gawain och den gröne riddaren som jag i det kommande arbetet skall betrakta närmre.

Undersökningen som ligger framför oss är alltså i första hand ett arbete i kultur- och mentalitetshistoria och 

då inte händelsehistoria. Ingen utav de förekommande personerna i Herr Gawain kan utan allvarliga invänd-

ningar anses vara historisk. Visserligen har kanske kung Artur, till vilkens hov Gawain i egenskap av systerson 

hör i Arturberättelserna, en i och för sig historiskt avlägsen förgrundsgestalt, men den Artur som vi stöter på i 

riddarromanerna är en helt igenom fiktiv och mytologisk uppenbarelse. 

Gawain själv, romanens huvudkaraktär, den riddare som ger sig ut på äventyr och vars ridderlighet blir prö-

vad inte bara i romanen utan också i min undersökning är så vitt man kunnat se helt ohistorisk. Vissa forskare 

har velat se en koppling till en äldre tids keltisk solgud, men den frågan lämnar vi därhän höljd i mytens lock-

ande dunkel. En sådan genealogi är ointressant för oss här. Vi ägnar oss istället åt den mer konkreta Gawain 

och frågan vi kommer att förfölja honom med gäller om vi kan se att hans litterära handlingar säger oss något 

om medeltidens egen uppfattning av ridderlighetens problematik.

Det är ridderligheten och hur den framställs i berättelsen som är av intresse, och likt all forskning är det 

kulturhistoriska författandet problematiskt. Förhållandet till källorna är långt ifrån problemfritt och ofta upp-

lever man att ett större mått av tolkning måste till för att man skall kunna närma sig ett svar på flertalet svåra 

frågor. Men – vi får ha förtröstan – redan under medeltiden sades det att ”chevalerie et science qui moult bien 

conviennent ensemble”!4

Den svenska tolkning av Herr Gawain och den gröne riddaren som citeras i arbetet är min egen översättning. 

Jag stiftade bekantskap med romanen första gången för lite över ett år sedan i samband med mitt förlagsarbete 

och har sedan dess varit sysselsatt med att översätta den. Under ett sådant arbete kommer man av naturliga skäl 

texten och dess innehåll nära. Bortsett själva den språkliga överföringen som kan vara problematisk då äldre 

enda dubbad kvinnlig riddare. Det närmaste vi kan komma en sådan företeelse torde vara den nordiska myten eller traditionen av  
sköldmöer.
3 Sir Gawain and the Green Knight, Cotton Nero A.x, art 3; I arbetet omtalas källan genomgående med dess svenska titel 
Herr Gawain och den gröne riddaren, alternativt enbart Herr Gawain, för läsarens bekvämlighet.
4 Huizinga, Johan, Ur medeltidens höst, studier över 1300- och 1400-talens levnadsstil och tankeformer i Frankrike och Neder-
länderna, Stockholm 2007, s. 84; ”Ridderskap och vetenskap, vilka passar mycket bra tillsammans.”
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 engelska egentligen är en ganska snårig orientering bland anglosaxiska och det inträngande franska (även en del 

äldre fornnordisk påverkan kan ses) är innehållet i sig inte särskilt svårbegripligt vid en normal genomläsning. Vill 

man däremot ge sig ner på djupet, har man antagligen att göra för en livstid, om man så vill. Berättelsens nivåer 

är legio och symbolismen talrik och en mängd författare har som vi skall se haft sin egen uppfattning om denna 

historias innebörder.

Om författaren till Herr Gawain vet vi egentligen ingenting konkret. En del vetskap kan man dock få ut av 

att studera de troligen fyra texter han lämnat efter sig. Av dessa är Herr Gawain och den gröne riddaren den 

längsta och mest omfattande.5 Från textstudien kan vi ur dessa verk dra försiktiga slutsatser om hans person-

lighet. Tolkien, som skrev om honom, menade att han förmodligen varit en ganska allvarsam man men inte 

saknat humor. Detta framgår klart inte minst i hans berättelse om Gawain som gärna balanserar mellan humor 

och allvar. Han har antagligen dessutom hyst ett intresse för teologi, vilket framgår tydligare av hans övriga 

tre texter, om än på en bildad lekmans nivå. Han behärskade både latin och franska och förefaller i alla fall ha 

varit hjälpligt bevandrad i samtidens franska litteratur och vitterhet. Med största sannolikhet levde han i västra 

Midlands.6 Utöver detta är mannen som ursprungligen författade Herr Gawain i princip okänd för oss.

I själva undersökningen kommer företeelserna och symboliken i texten att ställas mot den moderna forsk-

ningen om ridderlighetsbegreppet och i förhållande till forskningsläget kring själva källan. Till min hjälp 

kommer jag emellanåt att hänvisa till andra medeltida källor. Viktigast av dessa är den medeltida ridders-

mannen Geoffroi de Charnys instruktion om ridderlighet, Livre de chevalerie.7 Vidare förekommer ett antal 

kortare jämförelser med Wolfram von Eshenbachs Parzival8 samt den tidiga Rolandsången, vilken i sig inte är 

en riddarroman utan snarare utgör det odödliga ’praktverket’ i det tidsmässigt äldre Chanson de geste – ridder-

lighetens kanske tidigaste litterära utlöpare.9

Slutligen så några korta ord om uppsatsens upplägg. Som framgår av innehållsförteckningen ägnas arbetets 

första kapitel åt en kort diskussion om historieförfattandets grund, om kultur och mentalitet, varpå jag går in 

på själva frågeställningen. Här återfinns också diskussionen om det rådande forskningsläget. I kapitel 2 ger jag 

en kort sammanfattning av huvuddragen i Herr Gawain och den gröne riddaren. Denna följs av en diskussion om 

källskriften själv samt ett försök att i huvuddrag placera in Herr Gawain på rätt plats i historien. I  kapitel 3 dis-
5 De andra tre dikterna går under namnen Pearl, Cleanness och Patience.
6 Tolkien, J. R. R., Sir Gawain and the Green Knight, Pearl and Sir Orfeo, London 1975, s. 13
7 de Charny, Geoffroi, A Knight’s own book of Chivalry (Livre de chevalerie), Philadelphia 2005; Den franske riddaren 
 Geoffroi de Charny (f.  ca. 1306 - d. 1356) var en utav sin tids mest namnkunniga och i den västliga ridderlighetssfären mest 
kända riddersmän. Hans levnad gör honom samtida med utbrottet av hundraårskriget mellan Frankrike och England och han 
kom på många sätt att förkroppsliga ridderlighetsbegreppet under sin egen tid. Han deltog i flera utav krigets betydande skeenden, 
tillfånga togs av engelsmännen vid två tillfällen varpå han tillbringade tid i England. I ljuset av de franska motgångarna i kriget 
blev han utsedd av kung Johan II av Frankrike att skriva inspirationen till en nyinstiftad riddarorden. Stjärnorden fick som syfte att 
stärka ridderskapets förmåga att mota engelsmännen. Detta är (tror man) anledningen till att de Charny omkring år 1350 förfat-
tar Livre de chevalerie, en handbok eller filosofisk regelsamling om ridderlighetens väsen. Geoffroi de Charny stupar 1356 på sin 
post helt nära kungen i slaget vid Poitiers fortfarande hållandes det kungliga banéret Oriflamme i sina händer. Verket i sig kom att 
få relativt liten genomslagskraft i samtiden då det franska ridderskap som utgjorde Stjärnorden mer eller mindre kom att förintas. 
Texten ger ändå en klar inblick i hur man betraktade ridderligheten under 1300-talets första hälft i Frankrike. Livre de chevalerie 
har av naturliga skäl också varit av betydnade vikt för den moderna ridderlihetsforskningen.
8 von Eschenbach, Wolfram, Parzival, Stockholm/Stehag 1999; Wolfram von Eschenbach (f. ca. 1170 - d. ca. 1220) bodde 
i södra Tyskland under stora delar av sitt liv. Han var skyddsling till markgreven Hermann von Thüringen och härbärgerade tidvis 
i dennes slott Wartburg. von Eschenbach anses allmänt vara en utav de främsta diktarna under sin levnad och tillhörde själv rid-
darkasten. Praktverket Parzival handlar om den unge Parzival vilken blir riddare och senare också den som finner Gralborgen.     
9 Rolandsången, Lund 2009; Chanson de geste var i första rummet en samling riddaräventyr som speglade fransk patriotism, 
ett förgyllande av kungamakten och kristen tro. Som motiv använde man gärna Karl den Store och hans palladiner. Inspirationen 
för många utav dessa berättelser levde alltså under sent 700-tal, men de författades under 1000 till 1100-tal och speglar därmed 
snarast dessa senare århundradens samhällen och specifika ridderlighetsuppfattning.
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kuterar jag sedan ridderlighetsbegreppets framväxt, dess koncept samt dess senmedeltida uttolkning.  Kapitel 

4 mynnar ut i en vidgad tolkning och empirisk undersökning av tidigare forskning och källmaterial. Slutligen 

presenterar Kapitel 5 mina slutsatser samt en sammanfattning. Sist i arbetet återfinns käll- och litteraturlista.
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Kapitel 1

Historieförfattandets teoretiska grund

Ridderlighetens glans ligger kanske i att den på så olika sätt förmått inspirera människan och fånga hennes 

fantasi. Den har tilltalat föreställningsvärldar hos både oss efterkommande och medeltidens egna människor. 

Vår uppgift blir därför att försöka skapa en så klar bild av ridderlighetsbegreppet, dess förutsättningar och 

funktion som möjligt. Vi söker ridderligheten i sin egen tid, utan att för den skull negligera det mytologiska 

värde som tanken om ridderlighet spelar för oss i nutiden. I en sådan undersökning bör vi dock vara medvetna 

om att ridderlighet som funktion och företeelse i alla tider varit starkt mytologiserad. Den moderna forsk-

ningen är relativt överens i åsikten att hand i hand med sin egen funktion lyckades ridderskapet också mytolo-

gisera sin egen verklighet redan under medeltiden. 

Som vi vet visar historieskrivandet inte enbart bestämda fakta från äldre tider, i processen skapar vi infor-

mation och berättelse baserade inte enbart på historiska källor bortom våra egna direkta iakttagelser, utan 

också på syntes av våra egna och andras tankar om det ämne vi studerar. Detta förhållande gäller emellertid 

allt vetande, inte enbart historia. Kanske är det därför inte orättvist av mig att då hävda att vi ackumulerar 

vår egen histories yn och därmed den bild av historien som vi – jag – förmedlar. Denna bild är ofrånkomligen 

färgad, inte enbart av en vilja och föresats, utan också av vårt omedvetna och oemotsägliga förråd av kunskap 

och intryck. Till dessa kan vi räkna både känslor och fakta från källorna, vilka båda före vår egen undersökning 

dessutom passerat genom andra människors urval.10

En skildring av ridderligheten, och varje annat historisk fenomen, blir därför trots våra starkaste ansträng-

ningar och försök att beskriva händelser med någon slags precision med Nietzsches ord fyllt av – ”en hel mängd 

av de mest olikartade drifter som nyfikenhet, rädsla för långtråkigheten, missunnsamhet, fåfänga, leklust, drift-

er som inte alls har något med sanning att göra [...]”.11 Historikern Peter Aronson skriver i linje med denna 

argumentation: ”Historieskrivning motiveras av och levererar handlingsorienterad kunskap som förhandlar en 

rad motstridigheter i den mänskliga existensen [...].”12

Detta skiljer dock inte historieskrivande eller annat vetande från annan sanning, en poäng som jag person-

ligen tycker understryks alldeles för sällan i historiedebatten. All information, allt slutledande, allt minne som 

inte är en följd av pågående direkta intryck (om ens de) är beroende av liknande mänskliga indirekta urskilj-

nings- och prioriteringsfilter. 

Den här uppsatsen är som tidigare påtalats ett försök av kultur- eller mentalitetshistoriskt snitt. Det innebär 

att jag lämnar historiens stora skeenden därhän, ingen historisk händelse studeras. Istället vänder jag nyfiken-

heten mot vissa av de tankesätt som jag anser mig kunna urskilja i Herr Gawain och den gröne riddaren, samt 

10 Gurevitj, Aron, Den svårfångade individen, Självsyn hos fornnordiska hjältar och medeltidens lärde i Europa, Stockholm 1997, 
s. 245
11 Nietzsche, Friedrich, Om historiens nytta och skada för livet, Otidsenliga betraktelser ii, Samlade skrifter band 2, Stockholm/ 
Stehag 2005, s. 113
12 Aronson, Peter, ”Omdöme och historia” i Dygdernas renässans, Stockholm 2012, s. 81
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tidigare forskning och uppfattningar om medeltiden i stort – inte minst för ridderlighetsbegreppet i sig.

Låt oss därför återvända ett tag till Nietzsche. Han delade in drivkrafterna bakom historikerns intresse i 

tre tydliga kategorier. Han skriver: ”I tre avseenden tillhör historien den levande: den tillhör henne som den 

hand lande och den strävande, som den bevarande och vördande, som den som lider och är i behov av befrielse.” 

Historien menar han kan till följd av detta delas in i någon utav de tre kategorierna monumentalisk, antikvarisk 

och kritisk.13

Den monumentaliska historieanvändningen kännetecknas då av en vilja att bruka historien som vägled ning, 

dess teman blir det monumentala och det upphöjda. Monumentalisk strävan har dock flera fallgropar. Den 

främsta av dessa är att historia som betraktas från denna utgångspunkt rymmer en inneboende tendens att 

dämpa allt som är olikartat. Annorlunda sagt, den monumentala effekten blir viktigare än orsaken. Som ett led 

i detta kommer först det som kan anses nyttigt som förebild eller eftersträvansvärt att nedtecknas.14

Det antikvariska intresset å sin sida kännetecknas främst av viljan att samla detaljer, av att känna sig grundad 

och samhörig med de historiska lämningarna. Risken finns dock att vi som antikvariska studenter tillåter oss ett 

alltför begränsat blickfång. Många saker blir aldrig synliga och de detaljer som vi verkligen fäster vikt vid tillmäts 

inte sällan för stor betydelse. Det raster med vilket vi sorterar det förgångna görs inte tillräckligt finmaskigt. His-

torien blir då ofattbar, menar Nietzsche, därför att allt blir lika viktigt och därmed också för viktigt.15

Parallellt med dessa två erbjuder sig en tredje väg framför oss – den kritiska. Tillsammans med en kritisk 

strävan mot historiekunskap bryter vi sönder och upplöser, frågar ut och nagelfar. Med en kritisk vilja kan vi 

dra de historiska händelserna inför rätta säger Nietzsche, en handling som i slutändan resulterar i ett slags 

fördömande.16 Även med ett kritiskt historieperspektiv måste vi beakta att vi inte går till överdrift. Ett kritisk 

historieförfarande är till sin natur destruktivt, inte bara på historien utan verkar också underminerande på vår 

egen tid, det vill säg på tillvaron. Vi är, ”resultatet av deras [förflutenhetens människor, förf. anm.] förvillelser, 

lidelser och misstag [...] deras förbrytelser; det är inte möjligt att bryta sig loss från denna kedja”. En alltför 

kritisk historiebild blir, menar Nietzsche helt riktigt, ett projekt att skapa den historia vi kommer ur såsom vi 

önskar den istället för att se och acceptera det förgångna sådant som det var.17 ”[En] historia som endast förstör 

utan en inre drift att bygga upp [...] gör i längden sina verktyg blaserade och onaturliga.”18

Här skulle kulturhistorikern Anton Gurevitj antagligen ha höjt ett varningens finger. Han skulle ha hävdat 

att en ansträngning att hitta detta ’som det var’ är en futil för att inte säga en förljugen verksamhet. Denna 

intention har ju stötts och blötts och förkastats om vartannat genom åren. Historikerns bedömning är som vi 

varit inne på alltid kulturellt betingad.19 

Jag vill dock mena att historikerns bedömning av historien inte är mer falsk, än en samtida människas upp-

fattning om mycket av det hon betraktar som sin verklighet. All tolkning sker alltid genom den ovan nämnda 

filtreringsprocessen, och på sätt och vis är det därför ovidkommande att vi själva inte tillhör medeltiden när vi 
13 Nietzsche, s.90
14 Nietzsche, s. 91-93
15 Nietzsche, s. 96-97
16 Nietzsche, s. 99
17 Nietzsche, s. 99 ff
18 Nietzsche, s. 25
19 Gurevitj, Den svårfångade individen, s. 245
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studerar den. Genom studier av historien kan vi vidga vår förståelsehorisont både i tid och rum. Studien låter 

oss, “[ta] in ett större material än vad våra egna livserfarenheter består med utan att vara fria fantasier”, skriver 

Aronson.20 Vad som eventuellt betyder något är tillgången till material, men här påverkas enbart skärpan av 

tolkingen, vår förståelsehorisont – nivån av säkerhet med vilken vi väljer att, eller kan, uttala oss. 

Allt detta beaktat måste historikern därför begagna sig av samtliga tre modeller. Han får inte fastna i ett be-

traktelsesätt som enbart betraktar livet. Aronson skriver: “Historia är gestaltad kunskap om något – för någon 

och för något.”21 Vi måste närma oss historien med känslor, och inte enbart känna historien via abstraktion. 

Den samlade kunskapen måste verka utåt, vi har ingen nytta av lärdom som inte blir till liv. Historien måste 

därför vara till förmån för livet och tillvaron. Detta är i mångt och mycket Nietzsches ord, men vi kan ta med 

oss dem i den fortsatta undersökningen och återvända till dem längre fram för att se om vi lyckats bidra något 

på detta område.22 

Den kritiska historieanvändning som Nietzsche beskriver pekar också mot tyngdpunkten i den moderna his-

torieskrivningen. Båda de monumentalistiska och de antikvariska rörelserna har under det senaste århundradet 

har fått träda tillbaka till förmån för en allt mer kritiserande historievetenskap.23 Den rörelse mot kultur- och 

mentalitetshistoria som nu har några decennier bakom sig är själv en del av denna kritik.

Jag vill här emellertid kort också argumentera min egen ståndpunkt: att valet av historiskt fält, exempelvis 

då kulturhistoria eller kausalitetshistoria, bör vara ett val av verktyg hellre än i första hand ett val av historisk 

teori. Så är det också i fallet med den här föreliggande avhandlingen om Herr Gawain och den gröne riddaren. 

Jag delar Nietzsches uppfattning att vi har behov av samtliga tre historiekategorier. Utmaningen som historiker 

ligger så att säga i att inte till midjan stiga ner i endast en bäck. Likväl är det mer eller mindre ofrånkomligt 

att arbetet tydligt kommer att luta sig på vår tids historietradition. Jag måste därför fråga mig själv hur jag vill 

förhålla mig till ridderlighetsbegreppet såsom vi uppfattar det? Om historiegärningen bidrar till eller direkt 

orsakar att jag så att säga ’dräper’ ridderligheten, eller mitt intresse i den, har jag då inte till och med begått ett 

övergrepp på historievetenskapen i sig? Jag skall därför försöka använda denna korta uppsats förhålla mig till 

historieskrivningen som om den är ”en stor konstnärlig kraft, en skapande ande, en kärleksfull försjunkenhet i 

empiriska data, ett vidarediktande av givna typer [...].”24 

Till detta läggs naturligtvis det vetenskapliga arbetets krav på källkritik och objektivitet, sådana som också 

i Nietzsches mening skiljer det historiska författandet från poesin. Samtidigt är min inställning att vi måste 

älska historien, inte så att vi måste finna tyckande för det förgångnas värderingar och händelser, men vi måste 

ändå förnimma en viss retning i våra sinnen inför det skådespel som sätts upp. Eller som medeltidens män-

niskor antagligen skulle ha uttryckt det: konsten skall vara i livet, inte vid sidan om det.

20 Aronson, ”Omdöme och historia”, s. 85
21 Aronson, ”Omdöme och historia”, s. 94
22 Nietzsche, s. 105 f
23 I stort sett samtliga av nittonhundratalets forskningsskolor i väst kan väl anses vara en om inte alltid verbal så i alla fall 
handhavandekritik mot monumentaliska och arkivariska traditioner.
24 Nietzsche, s. 117
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Kultur och mentalitet

Människan – är objektet för den kulturhistoriska analysen skriver Gurevitj.25 Hon är en tänkande och  levande 

varelse som är en del av det samhälle hon föds, vistas och går under i. Hon är en föränderlig och social mani-

festation.26 Hennes förehavanden bestäms i stor utsträckning av denna gemenskap och hon är beroende av och 

motiveras av de samhällsmönster som omger henne. Detta gäller både för den tid och de människor vi studerar, 

som för oss efterkommande vilka utför själva undersökningen.

Gurevitj fortsätter: ”Varje civilisation, varje socialt system, karaktäriseras av sitt eget speciella sätt att uppfatta 

världen.”27 Verkligheten sådan vi upplever den är alltså beroende av våra egna filter, inbyggda i oss, baserade på 

arv och vår samhälleligt formade tankestruktur, vilket i stort också följer Nietzsches tankegångar. Naturligtvis 

återfinns ett problem inbyggt i detta faktum. 

När vi studerar det historiska materialet finns det alltid en risk närvarande att vi tillskriver det förflutna 

meningar eller innebörder helt främmande för den studerade tidsepoken eller platsen. Tagna ur den medeltida 

kulturen ges lämningarna till oss i brottstycken utan förklaring till vilken betydelse den medeltida människan 

fäste vid dem.28 Risken att tillskriva förflutenhetens människor en för dem totalt främmande motivation till 

deras handlingar är påtaglig menar Gurevitj. Det är därför också viktigt att vi under tolkningens gång inte 

lockas att läsa in moderna drag, som Gurevitj uttrycker det, ”i någon slags embryonal form”, i förflutenhetens 

individer. Vi kan inte koppla samman dem med framtiden på sätt som ännu inte var kända för dem.29 

Detsamma gäller då självfallet också faran att samtidigt missförstå den sanna orsaken bakom deras hand-

lande och deras tänkande.30 Summa summarum: vi bör inte bedra vår egen upplevelse genom att betrakta 

medeltiden med alltför sekulariserade glasögon. Kanske blir detta en utav våra svåraste uppgifter. 

Kan vi då komma bortom vår egen världsbild? Varje tid har sitt psyke, sin uppfattning om den omvärld uti-

från vilken den agerar. Understundom förefaller dessa olika uppfattningar vara direkt ur fas med varandra. Vi 

kan återigen dra oss till minnes Nietzsche från föregående kapitel. Hur vi än förhåller oss är våra orsaker till 

studien av det förflutna behäftade med egenskapen att de också utgör filter för hur vi uppfattar förflutenheten. 

Den tyske historikern Oswald Spengler hävdade exempelvis att två åtskilda kulturer egentligen inte har någon 

möjlighet alls att förstå varandra. Han gjorde dock ett undantag för den yrkesgrupp vilken han själv tillhörde, 

nämligen historikern. Dennes uppgift var enligt honom att agera tolk och medium just över denna avgrund.

Johan Huizinga skriver i sin bok Ur medeltidens höst från 1919 följande: ”Det finns ingen farligare tendens i 

historieforskningen än att föreställa sig ett förgånget skede, som om det varit ett rationellt helt och dikterats 

av klart definierade intressen.”31 Vi står alltså nu inledningsvis för det mer övergripande problemet om huru-

vida det alls är möjligt att verkligen förstå förflutenheten på förflutenhetens egna villkor, eller om varje sådan 
25 Gurevitj, Anton, Categories of medieval culture, London 1985, s. 22; Förf. anm: Transkriberingen av Gurevitjs namn från 
kyrilliskan ser olika ut på olika språk. Gurevitj heter därför Gurevich i den engelska utgåvan av Categories of medieval culture. För 
allas bekvämlighet namnges Gurevitj med den svenska stavningen uppsatsen igenom samt även i litteraturlistan. 
26 Gurevitj, Den svårfångade individen, s. 16
27 Gurevitj, Categories, s. 15
28 Gurevitj, Categories, s. 15
29 Gurevitj, Den svårfångade individen, s. 25, 28
30 Gurevitj, Categories, s. 27
31 Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 117
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förståelse ofelbart kommer att dikteras av vårt eget sätt att betrakta och värdera. Faktum är, skriver Gurevitj, att 

”vårt intresse i en förlorad tidsålder, det kriterium vilket vi använder oss av för att välja material från källorna, 

vårt sätt att utvärdera detta material, de generaliseringar vi gör, de slutsatser vi drar – allt detta är villkorat på 

ett eller annat sätt från de koncept och värderingar som regerar in vårt eget samhälle.”32 

Samtidigt kan vi inte acceptera att historien förblir otillgänglig. Om vi skulle godta fullt ut att det är omöjligt 

för oss att förstå en främmande kultur då skulle vi i slutändan behöva tillskansa oss ett snarast Wittgensteinskt 

perspektiv om tingens outtalbara ordning.33 Men som historiker är ju vårt kall att motsätta oss just detta.

Det som ligger framför historikern blir ett rekonstruktionsarbete, ett återskapande av medeltidens världsbild 

för att kunna förstå medeltidens händelser och förehavanden. ”Vi måste ’dissekera’ och förstå deras ’tankevanor’, 

i de sätt på vilka de värderade och bedömde världen som omgav dem.”34 Här får vi emellertid inte heller hän-

falla åt den skönlitterära dikten. Kulturhistorien precis som all annan vetenskap måste avstå rätten att förlita 

sig enkom på fantasin. De slutledningar som dras måste i vanlig ordning vara underbyggda av vetenskaplig 

metod. Men eftersom vi studerar ett svårt källmaterial – i vårt fall dikt, den medeltida riddarromanen – åligger 

det oss att också hitta en metod med vilket vetenskapliga frågor kan ställas till samma material. Enda sättet att 

göra detta verkar vara att vi lär oss källornas språk och därmed ger oss i kast med att försöka tolka ett främ-

mande begreppssystem i vårt eget systems termer.35

Således, förståelsen av det förgångnas människor beror av vår insikt om deras egen historiska verklighet.36 

Gurevitj menar här att vi måste identifiera de ”grundläggande universella kategorier” vilka en kultur inte kan 

existera utan och som genomsyrar samma kultur i samtliga av dess manifestationer. Han menar vidare att 

sådana kategorier då samtidigt definierar samma kultur och Gurevitj använder det här synsättet för att ta sig 

an medeltiden som helhet.37 

I det här arbetet kommer jag att använda en liktydig utgångspunkt för att istället studera den medeltida käl-

lan i jämförelse mot de fastställda ’universella’ kategorier vilka kan, och har, uppfattats av forskare i medeltidens 

ridderlighetsbegrepp. Jag kommer i det följande alltså att betrakta medeltidens ridderlighetstanke som den 

världsbild Gurevitj själv efterlyser. Jag snävar dock in världsbegreppet till att endast omfatta ridderskapets egen 

världsbild, vilken för oss då får representeras av ridderlighetstanken. Denna motsvarar då det ”nätverk av koor-

dinater, genom vilka bärarna av samma kultur [ridderskapet, förf. anm.] uppfattar verkligheten och konstruerar 

[sin] mentala bild av världen”.38 Så långt skall jag hålla detta för rimligt.

32 Gurevitj, Categories, s. 16
33 Wittgenstein avslutade sitt mest kända verk Tractatus logico-philosophicus (1921) med den berömda sentensen: ”Det man 
icke kan tala om, därom måste man tiga.”
34 Gurevitj, Categories, s. 13
35 Gurevitj, Den svårfångade individen, s. 145
36 Gurevitj, Den svårfångade individen, s. 257
37 Gurevitj, Categories, s. 13
38 Gurevitj, Categories, s. 13
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Kulturhistoria från riddarromanen?

Frågan kvarstår då: hur kan vi skriva historia baserat på källmaterial av fiktiv karaktär? Att dra en skiljelinje 

mellan olika sorters källmaterial låter sig kanske göras i vår egen tid men, som Gurevitj skriver: ”I medeltids-

studien är det knappt möjligt att skilja mellan olika sfärer av intellektuell aktivitet såsom estetik, filosofi, histo-

ria och ekonomi. Eller snarare, det är möjligt att skilja mellan dem, men att göra det är skadligt för förståelsen 

av medeltida kultur.”39 

Likväl lämnar en administrativ urkund begränsad vittnesbörd om vi vill komma människorna in på livet. Den 

medeltida vardagen var, antagligen i mycket högre grad än vår egen tid, fylld av lidelser och känslospråk och  

om vi begränsar våra objekt till räkenskapslängder och stapelbodsinventarier kommer vi att gå miste om denna 

skillnad mellan dåtidens och vår egen tids livsuppfattning. Sådana källor, skriver Huizinga, ”ställer oss inte öga 

mot öga med det medeltida livets starka patos”.40

Annorlunda förhåller det sig då exempelvis med riddarromanen. Här får vi ta del av diktarens världsbild, 

hans psykologi, syften och kanske till och med jag-medvetande. Författaren gör, ”sina subjektiva tolkningar 

[...] och präglar dem med sin individualitet”, fortsätter Gurevitj.41 Därför kan den här sortens källor också 

användas flitigt inom forskningsområdet. Ett exempel är medeltidshistorikern Richard Kaeuper som i sin 

studie över ridderlighetens våldsutövande, Chivalry and violence, skriver följande: ”En slutlig källa [är] den 

vidsträckta samlingen av ridderlig litteratur. Även ett ytligt, inledande utdrag kan avslöja tankemönster, för 

dessa texter drog sitt innehåll från den pågående upplevelsen av det dagliga livet, från kollek tiva minnen och 

fantasin. Eftersom vi aldrig kan rädda alla dessa särskilda erfarenheter i detalj, är det därför ännu mer viktigt 

att vi tar med i beräkningen de kraftfulla kumulativa spåren [...] i litteraturen. [Den] sätter oss i kontakt med 

en vid källa av relevant mänskliga upplevelser; [dessutom försöker den] uppenbarligen att forma attityder. Ej 

endast en enkel spegelbild av samhället, är den i sig själv en aktiv social kraft, som identifierar grundläggande 

saker, frågar trängande frågor, och ibland föreslår konstruktiv förändring.”42

Detta torde vara ett synsätt som de flesta kulturhistoriker är överens om. Huizinga skriver: ”Det är ur littera-

turen man måste lära sig de konventionella former, i vilka denna tids känsloliv rör sig, men det är i själva livet 

man måste föreställa sig dem.”43

Men hur skall då historikern relatera eller snarare kanske abstrahera från fiktion och fantasi till den verkliga 

värld i vilken han arbetar? Att fånga ett riddarideal från vad som i all väsentlighet framstår som en eskapistisk 

litteratur är kanske en ”föga lovande modell för en kulturhistoriker”.44

Berättelserna i riddarromanerna presenterar det förflutna på ett visst vis. Här förekommer otaliga idealiser-

ingar, tillskrivna hjältedrag och egenskaper skilda från verkligheten. En sådan stilisering är dock inte ett hinder 

för oss eftersom vi inte arbetar med konkreta personer utan snarare med de tankeriktningar om uppförande, 

39 Gurevitj, Categories, s. 8
40 Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 22 f
41 Gurevitj, Den svårfångade individen, s. 29, 189
42 Kaeuper, Richard W., Chivalry and violence in medieval Europe, Oxford 2002,  s. 22
43 Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 149
44 Keen, Maurice, Chivalry, Yale 2005, s. 2 f
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etik och beteenden som var aktuella när romanerna en gång nedtecknades. Undersökningen underlättas dess-

utom av att den medeltida författaren oftast koncentrerade sig på generella och återkommande företeelser.45

Hursomhelst, de litterära figurerna och författarnas intentioner är likväl svårfångade. Eva Kärfve skriver om 

sin metod i Konsten att bli människa följande: ”Att studera en roman i ljuset av den tid den skildrar och att an-

vända den som utgångspunkt för en diskussion kring människosyn och verklighetsbild under en svunnen epok 

blev den riktlinje efter vilken metoden fick rätta sig. Just Parzival som person, som än föreföll konkret, än gled 

undan i mytologiska skuggor, gav både läsning och bearbetning en speciell rörlighet.”46 Johan Huizinga kan 

här sägas fylla i med något skämtsam ton att i riddarromanen, likt i alla medeltida källor, infinner sig alltid en 

fråga om författaren verkligen menade det som han hävdade?47

Även riddarromanen i sin mest romantiska form speglar alltså med nödvändighet sin egen tid, med sin egen 

tids språk. Vad vi efterkommande här har att göra är att ställa rätt fråga till materialet. Vi kan exempelvis inte 

anta att den kyske, ständigt tappre vigman som porträtteras i Herr Gawain och den gröne riddaren utgör en 

spegelbild av verklighetens faktiske riddersman. Vi kan däremot med rimlig säkerhet anta att de värderingar 

och kategorier, de ridderliga kvalitéer, som diskuteras i romanen också har signifikans för den övergripande 

debatten om ridderligheten och dess kärndygder. Detta antagande understryks särskilt om de gåra att relatera 

till den samlade bilden från det enorma urval av riddarlitteratur som producerades under medeltiden.

Jag förutsätter alltså att riddarromanen avspeglar den världsbild i vilken den uppstår, den förhåller sig ound-

vikligen till och är bunden av sin egen tid. Det ridderlighetsbegrepp som jag undersöker är inte en samling 

externa regler utan snarare ett uttryck för mänskliga kvalitéer viktiga för en viss grupp under en viss tid. Och 

såtillvida jag finner bevis, eller motbevis, för denna ridderlighet i textstudien kommer den att vara relaterad 

till den aktuella förflutenhetens eget behov av att få problematisera samma begrepp. Det är ”omöjligt att förstå 

det medeltida riddarfenomenet om man inte uppfattar riddarens samhällspersonlighet som fångad mellan 

periodens höga ideal och den vardagsrealitet som idealen [påverkade]” skriver Gurevitj.48 

Riddarromanerna var, menar Kaeuper å sin sida, medvetna intentioner avsedda för ridderskapet, och dessa 

var mer preskriptiva än deskriptiva. De argumenterade ofta för det ideal vilket ridderligheten borde bli, snarare 

än vad det redan var, med avseende på nivåer av utövande. Vidare har det visats att den verklige riddersman-

nen ofta både var bekant med och refererade till dessa verk. Det existerade alltså redan på medeltiden ett 

regelrätt tvåvägssamtal mellan läsaren och det budskap som texten förmedlade.49 Riddarromanen utgjorde, 

menar  Kaeuper vidare, ”i sig själv en betydande massa av lärdom, ett nyckelelement i den samling texter som 

ridderskapet gradvis kom att ställa jämsides heliga texter[...]”.50 På sätt och vis kan man säga att det är detta 

samtal som vi vill lyssna in oss på. Litteraturens påverkan på sin omvärld, och då speciellt ridderligheten, var 

betydande. Därmed utgör litteraturen en legitim källa för vår studie.51

De så kallade kategorier vi studerar är således byggstenar i de semiologiska system i vilka de ingår – exempelvis 
45 Gurevitj, Den svårfångade individen, s. 53, 89
46 Kärfve, Eva, Konsten att bli människa, Individ och myt i medeltidens riddarvärld, Stockholm/Stehag 1997, s. 11 f
47 Huizinga, Ur medeltidens höst, s 289 
48 Gurevitj, Den svårfångade individen, s. 186
49 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 31-33
50 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 203
51 Keen, Chivalry, s. 194
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litteratur, vetenskap, religion och konst. Dessa kategorier ger avtryck också i språket och vi kan lika lite, säger 

Gurevitj, ”tänka om världen utan att använda dessa kategorier, som vi kan tänka utan språkets kategori”.52 Men 

det skrivna ordet skänker begränsad tillgång till vad förflutenhetens människor uppfattade och hur de relaterade 

den värld de erfor. Vi har endast fragment kvar utifrån vilka vi kan bedriva vår studie.53 Medeltiden var trots allt i 

mångt och mycket en ickelitterär tidsålder, också i detta finns ofrånkomligen en inbyggd problematik.54

Vi måste därför ha förståelse för att här finns både sådant som sägs och sådant som visas, det som uttrycks 

eller hade ett behov av att understrykas och det som inte alls kommit till uttryck. Vidare var, eller är, många 

samhällsskikt så klart inte alls synliga i riddarlitteraturen som nästan uteslutande hänger sig åt sin egen klass. 

Wolfram von Eschebachs Parzival var anpassad till den värld Wolfram levde i och som Parzival var avsedd för, 

det får vi också förutsätta att Herr Gawain och den gröne riddaren är.55 Men med avseende på dess medlemmar 

är riddarlitteraturen en rik och oerhört förmånlig källkategori. 

Frågeställning och undersökningens metod

Härmed har jag fastställt den grundläggande teorin bakom arbetet och avhandlat vår möjlighet att skriva 

kultur- eller mentalitetshistoria med utgångspunkt från källmaterial som har diktens eller romanens form. 

Förfarandet bjuder på specifika utmaningar men från medeltidsstudiens syn sett också möjligheter, såsom att 

medeltidens idévärld i mycket kan betraktas som ett enda semiotiskt system. Under en sådan förutsättning 

kan vi kan dra slutsatser och intryck från skilda delar av den medeltida kulturen för att styrka studien. Med 

utgångspunkt i detta återvänder vi nu till Herr Gawain och den gröne riddaren och dess innehåll.

Grundsyftet med det föreliggande arbetet har i utgångsskedet varit att undersöka de synpunkter på rid-

derlighetens nyckelegenskaper som står att finna i Herr Gawain. Jag antar samtidigt att en sådan studie kan 

genomföras genom att ta avstamp i den moderna forskningen om ridderlighetsbegreppet under samma tid. 

Genom att filtrera det förra genom det senare hoppas jag inte enbart urskilja om Herr Gawain och den gröne 

riddarens innehåll samtalar med forskningens slutsatser i övrigt utan också se om samma roman skiljer sig på 

några urskiljbara punkter från samma forskningsresultat. Två huvudfrågor växer med detta antagande fram för 

studien.

 • Vilka värderingar träder fram, vad betyder de, och hur korrelerar mot den existerande   

  bilden av ridderlighet?

 • I vad består egentligen Gawains tillkortakommande?

Kring dessa huvudfrågor kommer också en del kringliggande, närbesläktade frågor att uppenbara sig och 

52 Gurevitj, Categories, s. 14
53 Detta är på sätt och vis en lögn för den medeltida litteraturen är påtagligt rik, och dessutom så gott som helt känd.
54 Gurevitj, Categories, s. 37
55 Kärfve, Konsten att bli människa, s. 94
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förhoppningsvis besvaras. Några sådana kommer exempelvis att vara: Hur gestaltade sig medel tidens rid-

darideal? Vad karaktäriserade ridderligheten vid berättelsens tillkomst? Vilken är kärnan i Herr  Gawain och 

den gröne riddaren?

Undersökningen som till största delen genomförs i kapitel 4, och i vilket svaret på min första frågeställning 

växer fram, vilar på kategorier som på sätt och vis är empiriskt fastlagda. Detta gäller både i tidigare forskning 

och i min egen studie. De dygder som kan anses ingå i ridderlighetsbegreppet kan mer eller mindre räknas in 

och ställas upp allteftersom läsaren kämpar sig igenom riddarlitteraturens bokband.

När det gäller resonemangen runtomkring själva dygderna, förståelsen av olika begrepp och medeltida 

tankemönster anser jag att jag använder mig av en närmast hermeneutisk metod där tolkingen får växa fram 

i takt med att nya intryck och fakta tillförs kunskapsbasen. Detta sker främst via studien av andra vetenskap-

liga texter. Genom en syntes av den empiriska studien av Herr Gawain, den fria läsningen av densamma och 

förståelsen av ridderligheten i stort, för studien samman delarna till en helhet. 

Svaret på arbetets andra fråga, den om Gawains tillkortakommande, vilar tungt på ett sådant tolkningsarbete. 

Kanske är det också därför just denna fråga är den ivrigast debatterade i Gawain-forskningen. Tydligast är den 

besvarad från språkvetenskapligt håll men ännu inte lika uppenbart konfronterad från historikernas sida. I mitt 

eget svar kommer jag finna anledning att omvärdera en del slutsatser som tidigare gjorts.

Detta hermenutiska tillvägagångsätt bekräftar därmed på sätt och vis också både Nietzsches och Gurevitjs 

historiesyn där urval, förståelse och tolkning alltid – i något led – är beroende av tidigare intryck eller tolk-

ningar, urval et cetera. Resultaten kommer att beskriva en diversifierad enhetlighet. ”Vårt intresse centrerar 

kring generella karakteristika, den modell vi presenterar är en ideal modell snarare än en nagelfaren korrekt 

reproduktion av verkligheten.” De svar vi finner om medeltidsmänniskan blir till en abstraktion, beroende av 

vår egen subjektivt beroende urvalsprocess.56

Tidigare forskning

Det är dags därmed att vända uppmärksamheten mot det rådande forskningsläget på området. I den under-

sökning som här föreligger kan jag urskilja två fält till vilka man bör förhålla sig. Det ena utav dessa är forsk-

ningen på och kring Herr Gawain och den gröne riddaren, det andra gäller forskningsläget angående ridder-

lighetsbegreppets uttydande.

För forskningsläget kring Herr Gawain i övrigt tar vi avstamp i tolkningen av källtexten. Det arbete som det 

mesta utav forskningen fortfarande roterar kring är J. R. R. Tolkiens transkribering av ursprungsdokumentets 

Sir Gawain and the Green Knight, vilken gjordes i samarbete med E. V. Gordon under åren 1920-1925. Denna 

tolkning har alltsedan dess tjänstgjort som den standardversion till vilken man oftast hänvisar. Tolkien var 

vid sidan om sitt författarskap professor i anglosaxiska och blev sedermera också hedersprofessor i engelsk 

56 Gurevitj, Categories, s. 22-23
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 litteratur vid Oxford universitet. Tolkiens kollega Gordon, som han utförde arbetet tillsammans med, var 

också han professor i engelska samt i germansk filologi. Gordon arbetade med många andra texter, däribland 

dessutom dikten Pearl av samme författare. Tolkien gjorde senare i livet en översättning av Herr Gawain till 

modern engelska. Denna gavs sedermera ut postumt två år efter hans död. Utgåvan är förvisso underhållande 

läsning, men den följer inte källtexten speciellt slaviskt. En genomläsning lämnar efter sig en klar känsla av att 

Tolkien i första hand inte avsåg sitt eget arbete som en vetenskaplig text utan snarare då kanske som en del av 

hans egen litterära produktion. Översättningen är anpassad därefter och även om den övergripande tolkningen 

följer originalet, finner man passager som framstår som fria läsningar. Berättelsen förblir i denna version en 

saga och Tolkiens bearbetning bör i min mening därför inte användas för en vetenskapligt detaljstudie.57

Efter Tolkiens och Gordons utgåva har fler möjliga läsningar presenterats. Dessa skiljer sig i detalj men inte 

i huvudsak från Tolkiens version. Det vore ovidkommande att här räkna in alla sådana försök, men en upplaga 

som använts i arbetet är J. J. Andersons version från 1996 (första utgåvan 1976).58 Anderson är också han 

professor i engelska språket och har varit särskilt verksam inom områdena medeltida litteratur och engelskt 

drama. I hans version ges både en reviderad transkribering av originalet samt en nytolkning av en stor mängd 

passager. Andersons version är i förhållande till Tolkiens ett tydligare och rakare arbete, utan prosaiska ambi-

tioner. Emellertid har även Anderson i sin läsning en tendens att kasta om och räta upp meningsbyggnader 

efter moderna mönster. Detta förfaringssätt ställer kanske inte till så mycket förtret för historikern men väl för 

den som vill studera ursprungs texten ’sådan den är’. Anderson erbjuder dessutom inga längre utläggningar om 

innehållet i Herr Gawain i sin utgåva.

Ytterligare en rent språklig tolkning av Herr Gawain står att finna i Theodore Silversteins Sir Gawain and 

the Green Knight, A new critical edition, också den en ren granskning av texten. Detta arbete publicerades första 

gången 1974.59 Silverstein var vid den tiden professor i engelska språket med särskild inriktning på medeltida 

engelska samt kontinental litteratur. I tolkningen gör han inga försök att avhandla berättelsens budskap men 

finner väl en mängd invändningar på det språkliga detaljområdet.

En författare som genomfört både en tolking av den gammalengelska texten och en vetenskaplig läsning 

av budskapet i Herr Gawain och den gröne riddaren, är W. R. J. Barron vilken i sin utgåva Sir Gawain and the 

Green Knight från 1974 erbjuder en genomgående prosaöversättning av berättelsen.60 Barron, som också han 

var professor i medeltidsengelska, genomför ett gediget arbete med fokus på det underliggande budskapet i 

Herr Gawain i sin bok Trawthe and treason, The sin of Gawain reconsidered från 1980.61 

Här diskuterar Barron Gawains förmodade synd och dess orsaker. Barron vill ge tyngd åt tanken att orsaken 

till att Gawains synd är så intensivt debatterad, är en ledtråd vilken också antyder svaret. Svaret är helt enkelt inte 

tydligt fastställt i texten. Författaren till Herr Gawain undviker, eller misslyckas med, att i klartext berätta vad 

som egentligen är Gawains synd. I sin egen tolkning menar Barron emellertid att Gawains  tillkortakommande 
57 Tolkien, Sir Gawain, s. 7 ff
58 Anderson, J. J., Sir Gawain and the Green Knight, Pearl, Cleanness, Patience, London 1996
59 Silverstein, Theodore, Sir Gawain and the Green Knight, A new critical edition, Chicago 1984
60 Barron, W. R. J., Sir Gawain and the Green Knight, edited, with an introduction, prose translation and notes by W. R. J. Barron, 
Manchester 1974
61 Barron, W. R. J., Trawthe and treason. The sin of Gawain reconsidered, A thematic study of Sir Gawain and the Green Knight, 
Manchester 1980
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i första rummet måste räknas till hans otrohet mot Gud och även mot Bertilak de  Hautdesert. Kärleken själv 

är synd, och därmed blir det omöjligt för honom att uppräthålla sin kristna ridderlighet.62 

Överhuvud har Barrons studie en tydlig ton av religiös förklaringsgrund. Därmed separeras förklaringen 

till Gawains tillkortakommanden från en mer sekulär teoribildning. Med en sådan hade Gawains fel kunnat 

förklaras som ett brott mot den ridderliga koden snarare än den kyrkliga. Även Barron konstaterar emellertid 

att där också förmedlas en känsla av feghet i berättelsen, en signalerad brist på frikostighet och trohet just 

på det sekulära planet – alltså just rent ridderliga brister. Är förräderiet således riktat mot Gud eller männis-

kan undrar Barron retoriskt? Frågan förblir något otydligt utredd men i slutändan är det ändå mot just Gud 

allsmäktig som sveket riktas när Gawains kärlek till livet, och den gröna gördeln, övertrumfar tilltron till den  

höges avsikter, enligt Barron. Kvar blir Gawain med en känsla av skam och feghet.

Försök till en tolkning görs också av J. A. Burrow i boken A reading of Sir Gawain and the Green Knight.63 

Burrow var som sina kollegor professor i engelska språket och första publiceringen av denna undersökning 

gjordes 1965. I den genomför han i princip en litteraturvetenskaplig analys av Herr Gawain och läser dess 

inne håll efter Northrop Fryes kategorisering av en huvudkaraktärs hjältestatus. För Burrow framstår därför 

Herr Gawain som en cyklisk realistisk berättelse med tonvikt på socialt liv, förfrämligande, självupptäckt, en-

samhet, återhämtning och återupprättelse.64 

Burrow menar vidare att den grundläggande problematiken i texten avser synd och botgöring, en konflikt 

mellan dygd och passion. Gawain betraktas som en superlativ hjälte vilken utsätts för ett superlativt prov, för 

att använda Burrows egna ord. Det är en grym och elak prövning av senmedeltida mått. Relationen mellan 

just trohet och kärleken till det egna livet blir den avgörande punkten och sagans hjälte brister i detta prov.65

Ytterligare ett försök till tolkning kan ses i Piotr Sadowskis studie The Knight on His Quest, Symbolic patterns 

of transition in Sir Gawain and the Green Knight.66 Sadowski, som är lektor i engelska språket och publicerade 

sin bok 1996, genomför en analys baserad på strukturalismens principer, vilket också kan utläsas av bokens 

titel. Berättelsen sönderdelas i scheman, cykler och tabeller, händelser och kategorier. 

Det kan vara värt att nämna att både Barron och Burrow också uppmärksammar denna cykliska tidstanke i 

berättelsen, men att jag själv ofta är kritisk till dylika strukturalistiska verktyg och tillvägagångssätt. Samtidigt 

kan det emellertid inte förnekas att Sadowski bringar klarhet i några utav berättelsens särskilda nycker och 

egenheter. Därmed erbjuder han också en intressant insikt om dess uppbyggnad och mening. När det gäller 

berättelsens kärna hävdar Sadowski – med sina strukturers hjälp – att berättelsen om Gawain i sin grund är en 

berättelse om en man som dubbas till riddare. I den analysen vill han också se Gawains återvändo till  Camelot 

som ett arvskifte där en ny kung, det vill säga Gawain, tar den gamles plats, med andra ord – Arturs. Det 

finns invändningar att resa mot båda de här slutledningarna. Inte minst bortser Sadowski nästan helt från den 

annars så animerade diskussionen om Gawains synd i berättelsens slutskede. Denna går naturligtvis inte att 

bortse ifrån, men Sadowskis syn på Herr Gawain som en berättelse om en riddare som kommer till, har vissa 
62 Barron, Trawthe and treason, s. 143
63 Burrow, J. A., A reading of Sir Gawain and the Green Knight, London 1965 
64 Burrow, s. 186
65 Burrow, s. 161
66 Sadowski, Piotr, The Knight on His Quest. Symbolic patterns of transition in Sir Gawain and the Green Knight, London 1996
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viktiga poänger. Det placerar den nämligen tydligare tillsammans med annan riddaromantik, där protago-

nistens självrealisering ofta står i fokus.

Det går alltså att konstatera att det intresse som visats Herr Gawain och den gröne riddaren nästan uteslutande 

kommer från brittiska forskare vars huvudämne är eller har varit engelska språket i någon form. Några utav dem 

har filologisk anknytning vilket ger en i all fall märkbar anknytning till historieskrivningen. Ändå är det ingen 

överdrift att påstå att skriftens betydelse som källa inom historieforskningen så långt varit ytterst begränsad. Man 

kan vidare konstatera at det mesta utav den språkvetenskapligt grundade forskning som gjorts på texten tagit 

plats under tiden mellan Tolkien-Gordons arbete åren direkt efter första världskriget och mitten av sjuttiotalet, 

med undantag för någon enstaka eftersläntrare. Jag betraktar det därför som klart motiverat att tolka källans bud-

skap med hjälp av den moderna historiska forskningens syn på ridderlighet. Ett sådant försök är jag övertygad 

kan ge en annorlunda bild av dess innehåll och mening, förutsatt att där finns en skillnad mellan sjuttiotalets syn 

på ridderlighet bland professorer i engelska språket och nutida historikers syn på densamma. 

Inom forskningen på västra Europas ridderlighet under medeltiden framträder idag två huvudriktningar. I upp-

stasen används två verk som kan betraktas som standardverk inom vardera skolan. Maurice Keens bok Chivalry 

är en utav dessa.  Maurice Keen var under sin verksamhet forskarassistent i medeltidshistoria och boken Chivalry 

som kom ut 1984 är prisbelönt och anses ha definierat den moderna synen på ridderlighet. Keen, som använder 

sig av ett brett urval av källor från det medeltida samhällets alla tänkbara delar – inte minst riddarromanerna – 

beskriver här ridderligheten djupgående och mångfasetterat utifrån en rad olika aspekter vilka inte enbart han-

dlar om ridderskapets dygder. Just vad gäller tolkningen av dessa ger Keen en bild där dygderna blir jämlika, där 

riddaren förblir en bred komplex samhällsinstitution, förankrad lika mycket i sina ickekrigiska dygder som i sina 

militära plikter. Betraktat från vår tid, menar Keen, var det höviskheten, hedern, individualismen och dess länk till 

nobiliteten som gestaltade ridderskapet. Ridderligheten var i sin essens, skriver han, ”den sekulära hederskoden 

för en krigiskt inriktad aristokrati”.67

Den amerikanske professorn i medeltidshistoria Richard Kaeuper företräder en något annorlunda riktning. 

I sitt huvudverk på ämnet, Chivalry and violence in medieval Europe från 1999, argumenterar han för att rid-

derligheten, trots alla sina dygder, i mångt och mycket faller tillbaka på en överordnad metadygd – tapperheten. 

Tapperheten beskrivs här som direkt länkad till riddarens huvudfunktion, det vill säga hans militära roll, varpå 

övriga dygder betraktas som ett utanpåverk, sekundära i rang, som varandes katalysatorer åt den förra. Kaeuper 

stöder sig i sina slutsatser till stor del på Geoffroi de Charnys verk Livre de chevalerie men använder liksom 

Keen ett brett urval av medeltida källor, däribland även många litterära sådana.68 Detta verk som med stor 

sanno likhet varit en uppförandekod avsedd att skapa dugliga svärdsmän väger av naturliga skäl tungt i sin 

emfas just på tapperhetsdygdens betydelse. Andra dygder, såsom hövisk kärlek, ses här som drivkrafter och in-

spirationskällor till tapperheten. Denna bild tas således också upp av Kaeuper vars ridderlighetsmodell i stort, 

men inte alls uteslutande, följer de Charnys.

Från svenskt håll finner vi påtagligt lite skrivet vare sig om Herr Gawain och den gröne riddaren, eller 
67 Keen, Chivalry, s. 252
68 Kaeuper, Richard W., A Knights own book on chivalry (preface), Philadelphia 2005
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 ridderlighet rent generellt, i princip ingenting. I ämnets periferi utkom en avhand ling år 2005 på engelska 

institutionen i Lund gjord av Annika Sylén Lagerholm. Titeln Pearl and Contemplative writing antyder dess 

primära upptagenhet med ett annat utav Gawain-författarens verk – dikten Pearl.69 Herr Gawain och den gröne 

riddaren berörs endast i förbigående av Sylén Lagerholm och den beskrivs då tillsammans med dikterna Pearl, 

Cleanness och Patience. Tyngpunkten är enligt henne även i Herr Gawain placerad kring tankar om ett inre 

andligt liv. En slutsats som till viss del är korrekt, men som också lämnar berättelsens övriga nivåer och djup 

orörda.

En bok som ändå bidragit på förnämligt vis till förståelsen av den kontinentala västliga ridderligheten är 

Eva Kärfves bok Konsten att bli människa. Individ och myt i medeltidens riddarvärld. Eva Kräfve själv är docent 

i socio logi och hennes bok från 1997 tolkar framförallt individbegreppets utveckling under medeltiden, men 

den berör också själva ridderlighetstanken. Kärfves  text ger därför en bredare bild av ridderlighet, kanske mer 

lik Keens än Kaeupers. Dygderna beskrivs som mer jämlika och riddarens krigiska roll blir inte enda defini-

tionen av hans manifestation, hans essens framstår helt enkelt som mer komplex. Kärfve använder sig främst 

av en stor mängd litterära källor i sin undersökning. Emfas ligger på litterära verk med direkt anknytning till 

de olika artursagorna men också till keltisk myt rent generellt. 

Det går naturligtvis här inte heller att bortse från professor Dick Harrisons bidrag inom ämnet medeltids-

historia, vars Krigarnas och helgonens tid från 1999 och som rör sig i folkvandringstid, ger en bred och klar bild 

av ridderlighetens framväxt i Europa under denna epok. Harrison, som främst baserar sin undersökning på 

urkunder, lagar, krönikor och liknande källor, gör dock ingen djupare analys av ridderlighetens dygder i just 

detta verk. Tydligt är ändå att slutsatsen även här understryker ridderskapets militära essens.70

Det är vidare lämpligt att kort beröra den levande humanistiska och samhällsvetenskapliga forskning som 

idag existerar om, och omkring, dygden som verksamt fenomen. Denna forskning diskuterar olika dygders 

innebörd mycket mer ingående än jag valt att göra i mitt föreliggande arbete. Jag har istället valt att betrakta 

dygderna som att de faktiskt finns, utan att problematisera dem närmare och har inte heller gett mig in på att 

tydligare definiera de olika begreppen. Ett sådant grepp skulle krävt ytterligare lika mycket text och ansträng-

ning. Hösten 2012 utkom dock en antologi inom just detta forskningsområde med titeln Dygdernas renässans. 

Boken är resultatet av ett forskningsnätverk kring förmoderna livshållningar, dygder samt värderingar och 

rymmer elva olika essäer som på ett eller annat sätt förnämligt berör dygder och deras ursprung i grekisk och 

kristen etik.71 Några av dessa essäbidrag citeras i mitt arbete. I ljuset (eller mörkret) av bristen på forskning 

inom uppsatsens eget område kan det vara av intresse att också uppmärksamma att de ridderliga dygderna och 

deras särskilda förhållande till allmän kristen dygd inte på något ställe uppmärksammas i dessa texter, inte hel-

ler dygdtanken utanför den klassisk/kristna traditionen ges utrymme (frånsett ett bidrag om dygd inom islam). 

Vissa dygder som också ingår i ridderlighetsbegreppet berörs visserligen, särskilt då tapperhet och trofasthet, 

men avhandlas så att säga inte i ridderlig kontext. Herr Gawain och den gröne riddaren omnämns av naturliga 

69 Sylén Lagerholm, Annika, Pearl and contemplative writing, Lund 2005
70 Harrison, Dick, Krigarnas och helgonens tid, Västeuropas historia 400-800 e.Kr., Stockholm 1999
71 Österberg, Eva (red.), Dygdernas renässans (red. Eva Österberg, Marie Lindstedt Cronberg, Catharina Stenqvist), Stockholm 
2012 
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skäl inte alls men historikern Kenneth Johansson nämner i sitt bidrag ”Tålamodet – från dygd till kvarnsten?” 

ett annat utav Gawain-författarens verk, nämligen dikten Patience, som ett centralt verk när det gäller forsk-

ning på ämnet dygd i allmänhet.72

Till sist kan det vara värt att notera att de tre representerade forskarna: Keen, Kaeuper och Kärfve, på en eller 

ett par punkter faktiskt berör Herr Gawain och den gröne riddaren. Verket är dock på intet sätt huvudkälla hos 

någon utav dessa författare och deras analyser vilar i mycket högre grad på andra riddarromaner och källor. 

72 Johansson, Kenneth, ”Tålamodet – från dygd till kvarnsten?” i Dygdernas renässans, Stockholm 2012
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Kapitel 2

Herr Gawain och den gröne riddaren

Herr Gawain och den gröne riddaren är som visas nedan en berättelse om en lek, en prövning, vilken sträcker 

sig från ett år till ett annat. I den berättas att en grön riddare kommer till kung Arturs hov under juletid och 

utmanar till en tävling i vilken två man skall hugga av varandras huvuden. Han skall – lovar han – ta ett fritt 

slag, mot att någon annan man ett år från ’nu’ på samma sätt skall ta sitt slag i den gröne riddarens hemtrakter. 

Den unge riddaren Gawain blir slutligen den som antar utmaningen. Han halshugger tillika gästen på plats 

som då plockar upp sitt huvud och påminner Gawain om hans löfte. I korthet handlar berättelsen därefter om 

hur Gawain färdas till nästa års mötesplats och hur han där till sist överelever den gröne riddarens slag. 

De kommande tre sidorna följer ett sammandrag av berättelsen i Herr Gawain och den gröne riddaren för den 

som önskar få en bättre överblick över berättelsens uppbyggnad och händelseutveckling. Den som önskar gå 

direkt till den fortsatta undersökningen och diskussionen om själva källskriften kan utan problem fortsätta 

läsningen på sidan 24.

Första akten

Artur håller hov med sina bästa följeslagare vid Camelot uti juletid. Här tornerar man, kämpar i envig och njuter 

tillsammans av fester många i femton fulla dagar. Så kommer nyårsdagen och festmåltiden bärs fram, riddersmännen 

kommer till salen. Drottning Guinevere tar plats i mitten på den rikt dekorerade tribunen, men Artur själv vill inte 

sätta sig. Traditionen bjuder att han vill höra om något förunderligt eller någon särskild våghalsighet innan han sät-

ter sig till bords med sitt hov. Så kommer de andra till salen och Gawain, Arturs systerson sitter vid Guineveres andra 

sida. Knappt har ljudet av pipor och pukor upphört förrän ett annat oväsen hörs i salen. In genom valven skrider på 

sin springare en ”väldig mäster” i hår och hud välskapt – och överallt helt glänsande grön. Han bär varken hjälm eller 

brynja utan är klädd i vackra och med guld rikt utsmyckade kläder och med gyllene sporrar på sina bara fötter. I sina 

händer håller han en kvist av järnek och i den andra en väldigt stridsyxa av grönaste stål och guld. ”Var är herren över 

detta sällskap?”, frågar han, ”Ty gladeligen jag skulle tala reson med honom!” Här där de tappraste och ädlaste sägs bo 

vill han bjuda en sann julelek, att två slag skall bytas mot varandra. Han själv skall bida första slaget utan att vika. 

Enda förbehållet är att den som slår, själv om ett år skall finna honom i hans eget land och där åtnjuta samma slag. 

När ingen svarar tar den gröne riddaren till ton och undrar om detta verkligen är Arturs och runda bordets hus där 

modet och ryktbarheten hålls högt. Efter att Artur påpekat att förfrågan är rent dåraktig, rusar kungen fram och griper 

tag om yxan för att i leken hugga huvudet av den sällsamme gästen. Den gröne riddaren blottar sin nacke för Arturs 

slag. Gawain tar nu till orda, och vill som den med minst värde i församlingen, få lov att ta Arturs plats. Efter att 

ha återsagt en ed om att komma och själv ta emot ett slag om ett år är saken klar. ”Var bor ni”, frågar Gawain. ”Det 

skall jag säga när jag tagit emot slaget”, säger den gröne. Så bugar sig den gröne riddaren och Gawain låter slaget gå. 

Han hugger huvudet av den gröne mannen. Blodet sprutar ut och huvudet rullar iväg. Den gröne riddaren stapplar 
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dock hastigt fram och plockar upp huvudet. Han sitter upp på sin häst och håller huvudet framför sig och berättar att 

Gawain skall söka efter ”det gröna kapellet”. Med gnistor under hovarna spränger hans häst sedan ut ur salen.73

Andra akten

Nu förflyter tiden snabbt. När mickelsmäss kommer tänker Gawain på sin stundande resa, men han dröjer hos Artur 

ända tills allhelgona då kungen håller fest till Gawains ära. På morgonen efter klär han sig, frågar efter sina vapen och 

kläs i dyrbaraste gyllene tyger och utsmyckningar. Det mesta skimrar av guld och det mest iögonfallande är en röd sköld 

med ett gyllene pentagram målat på, och en bild av jungfru Maria målad på insidan. I full rustning hör han sin mässa 

varpå han tar kärleksfullt avsked av konung Artur, herrar och kvinnfolk. Så stiger han upp på sin häst Gringolet och 

så sätter Gawain av på sitt äventyr. Han rider norrut genom Logres marker, han kommer till kusten Anglesays öar, 

till vaden i högländerna och vildmarkerna kring Wirral. Ingenstans finner han någon som hört talas om det gröna 

kapellet. I allt vildare länder färdas han nu och han kämpar vid varje tillfälle mot trolltyg och lindormar, med ulvar, 

ibland med skogsandar, oxar och björnar och galtar. Fredlösa anlöper honom vid de höga stupen, men inget värre var 

än vintern som grep om honom, till och med klipporna knakar av frostens kyla. Så en morgon befinner han sig i en skog 

av förvridna ekar med många sorgsna fåglar på de bara grenarna. I sina böner korsar han sig tre gånger och knappt 

har han hunnit göra detta förrän han i blir varse en borg i skogen omgiven av en vallgrav. Han manar Gringolet mot 

borgen och kommer till vindbryggan där en portis frågar efter hans ärende. Gawain släpps in i borgen och borgherren 

kommer för att hälsa Gawain. En stor och värdig man klädd i vackra tyger. Höviskt och ridderligt umgås de nu fram-

för eldstaden i slottsherrens gemak. Gawain förs sen till kvällsmässan och får där syn på slottsfrun så fager. Efter mäs-

san får Gawain träffa henne och han omfamnar den unga hustrun helt ridderligt höviskt. Han lovar att vara hennes 

tjänare och henne helt trogen. Borgherren undrar om inte Gawain kan dröja ett tag, men Gawain nekar och säger att 

han inte kan då han måste finna det gröna kapellet. Då skrattar borgherren och säger att längre behöver han ej söka. 

Det är mindre än två mil dit. Så lovar Gawain att stanna i borgen en tid. ”Varje morgon skall ni vila, och med min 

hustru samspråka, och fröjdas vid hovet tills jag återvänder”. Men borgherren vill också göra en överenskommelse. Det 

var och en vinner under dagen skall de byta med varandra när de åter ses om kvällen. Denna lek går Gawain ed på.74

Tredje akten

Om morgonen stiger borgherren upp med sitt följe och sina hundar och beger sig på jakt. Under tiden dröjer  Gawain 

i sin bädd. Då hör han ett ljud och när han undersöker saken ser han borgherrens vackra hustru smyga sig in i hans 

gemak. Hon sätter sig bredvid Gawain medan han låtsas sova. Gawain tvingas nu att ta ställning mellan sin rid-

derlighet och sina begär. Han värjer sig, men hustrun fortsätter att göra närmanden. Gawain värjer sig igen med 

resultatet att hustrun blir förnärmad och hävdar att Gawain omöjligen kan vara den han utger sig för att vara – 

nämligen sig själv – ty alla känner ju Gawains rykte. Gawain erbjuder sig nu att vara hennes tjänare och kyssa henne 

helt höviskt på hennes begäran. Väl tillbaka i borgen samlar borgherren Gawain och de andra där. Han förevisar fång-

sten och skänker det som pris till Gawain. Så undrar borgherren vad Gawain vunnit under dagen och Gawain faller 
73 Vers 1 till 21
74 Vers 22 till 45
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honom om halsen och kysser honom på ridderligt vis. Kvällen förflyter och de förnyar sina löften med en skål. Leken 

skall gälla även nästa dag. Om morgonen drar borgherren åter ut på jakt. Under tiden stävar borgherrens hustru åter 

sin väg in i Gawains gemak. Hon undrar om Gawain inte lärt sig något under gårdagen om kärlek? Hon vill ju ha sin 

riddare! Återigen tvingas Gawain värja sig på höviskt vis och han hävdar att han är hennes tjänare och kysser henne 

höviskt när hon så befaller. Därefter stiger han upp och går till mässan. Återigen möts man när borgherren kommer 

tillbaka till slottet. Han skänker vinsten till Gawain och frågar honom vad han vunnit för pris under dagen. Ånyo 

faller Gawain honom om halsen och kysser honom ridderligt. Under kvällen förnyas löftena. På tredje morgonen styr 

borgherren ut på jakt. Under tiden kommer den unga hustrun åter in i Gawains gemak om morgonen.

”Manade honom så nära kanten, att han nödgades,
Antingen där fånga hennes kärlek, eller högljutt vägra,
Han månade om sin ridderlighet, med mindre än kretin han var.”

Av detta blir hustrun nu förnärmad och anklagar honom för att inte älska det liv som han ligger bredvid. Gawain 

värjer sig igen. Hustrun kräver nu en kärleksgåva, men Gawain vägrar varesig skänka eller ta emot. Då tar slottsfrun 

av sig en broderad gördel i grönt och räcker den till Gawain. När hon förklarar att den som bär gördeln inte kan bli 

dödad ändrar sig Gawain. Vid kvällen finner borgherren Gawain iförd en blå mantel vid eldstaden. Gawain tar till 

orda och säger att han denna gången skall ge sin vinst först varpå han omfamnar borgherren och kysser honom trefalt. 

Vid nattens infall förhör sig Gawain om borgherrens löften att visa honom till det gröna kapellet.75

Fjärde akten

Gawain sover dåligt under natten och en storm blåser upp utanför slottets skyddande väggar. Han stiger upp tidigt och 

befaller kammartjänarna att hämta hans rustning och kläder och att sadla hans häst. Allting är rengjort och ståtligt 

när det bärs fram. Så virar han också sin kärleksgåva omkring sig. Gringolet leds fram, välnärd och blank. Gawain 

sporrar hästen, varpå de hastigt kastar sig ut ur borgen. Efter ett tags färd råder väpnaren Gawain att sonika rida 

därifrån och söka äran i andra länder. Han svär på sin heder att aldrig yppa ett ord. Gawain vägrar med hänvisning 

till sin heder och beger sig ensam ner i dalen framför dem. Här får han syn på ett litet röse som ligger vid sidan av en 

ström. Han klättrar upp på röset och hör från en stor sten i närheten ett hiskligt ljud. Då ropar Gawain ”Vem tronar 

på detta ställe att trohet mig hålla?” Plötsligt hoppar då den gröne riddaren fram från en klippavsats, bärandes en 

enorm dansk yxa, fyra fot bred i bladet. Gawain vill inte dra ut på ödet utan blottar nacken och lovar att stå fast på 

marken. Riddaren svingar yxan men när bladet är på väg ner ser Gawain eggen i ögonvrån och ryggar till. Den gröne 

riddaren förebrår Gawain för att han omöjligt kan vara den modige man som ryktet gör gällande. Gawain lovar att 

stå still vid nästa försök. Den gröne riddaren måttar nu ett andra slag men innan han slår börjar han tala om Arturs 

heder. Gawain som står fast ilsknar till och säger åt den gröne riddaren att slå slaget och inte orättvist dra ut på pi-

nan. Så låter den gröne riddaren slaget falla, men det snuddar bara Gawain och river upp ett litet köttsår på sidan av 

halsen. Gawain säger då att detta slag skall han ta men inte fler utan att ge tillbaka. Den gröne riddaren svarar att 

tre prövningar har han nu bragt uppå Gawain. Den första var eden som Gawain hållit, den andra var hans hustrus 
75 Vers 46 till 79
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prövning som Gawain hedersamt återgäldat med höviska kyssar, den tredje däremot – trohet eller tapperhet – brast 

Gawain litet i menar den gröne riddaren och därför fick han ta emot slaget. Men då det varit för kärlek till sitt liv 

som Gawain ryggat var det inget stort fel. Gawain kokar nu av ilska och harm. Ändå är felet hans eget menar han, att 

ha låtit sig luras till feghet av bandet han bär. Gawain som nu fått nog av äventyr vill genast styra färden hemåt. Så 

rider han åter mot kung Arturs hov. Han berättar om sina prövningar och visar såret som ett tecken på hans fall och 

skam, men de äldre riddarna vid hovet bara skrattar vid berättelsen om hans bryderier.76

Källskriften

Herr Gawain och den gröne riddaren existerar idag i form av ett enda illa medfaret manuskript med beteck ningen 

British Library Cotton Nero A. x. Art 3. Den överlevande texten är nedtecknad på veläng antagligen någon gång 

under de sista årtiondena av 1300-talet, eventuellt första årtiondet på 1400-talet.77 Ursprungsberättelsen antas 

härröra från ytterligare något eller några årtionden närmare mitten på 1300-talet.

Manuskriptet innehåller dessutom de tre andra dikter, om vilka tidigare berättats och som av tradition till-

skrivs samme författare: Pearl, Cleanness och Patience. Samtliga fyra texter innehåller en del variationer i språk 

och form vilket har lett till antaganden om att de är baserade på varierande original. Inte minst när det kommer 

till Herr Gawain finns det bevis för att skrivaren med stor sannolikhet har arbetat med två versioner av verket 

framför sig. Samme skrivare har sannolikt också själv gjort ändringar i manuskriptet. I det återfinns översudd-

ningar och ifyllnader av samma hand som nedtecknat texten. Källan rymmer dessutom senare ingrepp, främst 

då restaureringsarbeten av bokstäver och missfärgningar på pergamentet där sidorna färgat av sig på varandra. 

I vår tid studeras källan lämpligast som facsimil av den som har intresse i det ursprungliga utförandet.78

Av vad man kan uttyda idag tycks Herr Gawain och den gröne riddaren aldrig ha haft någon större spridning.  

Däremot finns en sen fjortonhundratalsomarbetning The Greene Knight som nådde viss popularitet i sin egen 

tid och som man vet är beroende av Herr Gawain. 

Man vet att det bevarade manuskriptet införskaffades av en viss Henry Savile of Banke under andra hälften 

av femtonhundratalet. Kort därefter kommer det till Sir Robert Cottons samlingar och sedan vidare till  British 

Museums dito, i vilka det fortfarande befinner sig.79 Efter Robert Cottons förvärvande förefaller dock Herr 

Gawain och den gröne riddaren ha förblivit bortglömt i skuggan av dikten Pearl fram tills att det upptäcktes ånyo 

76 Vers 80 till 101
77 Veläng: är ett tunt men härdigt pergament som oftast tillverkades av kalvskinn. Velängpergament användes främst till 
böcker, dokument och kartor vilka krävde bra hållbarhet, men även som målningsunderlag. Ordet veläng härstammar via franskans 
vélin från latinets vitulinum och betyder ”gjort av kalv”.
78 Silverstein, Sir Gawain, s. 15
79 Silverstein, Sir Gawain, s. 16 f; Henry Savile av Bank (f. 1549 - d. 1622): Var en engelsk akademiker och bibelöversättare, 
dubbad till riddare och utsedd till drottning Elisabet I’s lärare i grekiska (ca 1580). Han samlade manuskript både från England 
och kontinenten. De fyra verken Sir Gawain, Pearl, Cleanness och Patience var inbundna i samma pärm under namnet Pearl etc var-
för man antagit att verket (Sir Gawain) införskaffats och sedan legat bortglömt. Saviles bibliotek köptes snart efter dennes död upp 
av: Sir Robert Cotton (f .1570/1 - d. 1631): Cotton var antikvarie och skapade sin tids största samling av dokument. Det berömda 
biblioteket katalogiserade böckerna efter namnen på romerska kejsare – därav beteckningen Cotton Nero. Vid förvärvandet av Sir 
Gawain från Saviles samling omnämns de fyra fortfarande Pearl etc varför Sir Gawain återigen antas ha blivit förbigången tidens 
uppmärksakhet. Sir Robert Cottons samlingar donerades med tiden till engelska staten av hans sonson.
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i slutet på sjuttonhundratalet, varefter Herr Gawain studerats desto flitigare.80

Författaren till Herr Gawain och de tre övriga dikterna har trots olika försök inte kunnat namnges. Den 

språkliga analysen antyder att det geografiska område som författaren kunnat härstamma ifrån i sig självt är 

ganska begränsat. Baserat på detta kan upphovsmannen ha kommit från ett område sydost om Cheshire i när-

heten av Staffordshire, England. Det har också antytts att topografin i berättelsen, om än varandes en vansklig 

ledtråd, överensstämmer med naturens förutsättningar i denna del av landet. Om nu dessa teorier är korrekta 

skulle upphovsmannen kunna vara en viss Johan Massy of Coton från östra Cheshire, vilken också skall ha 

varit vasall till kung Henrik IV av England.81

Vem författaren än var kvarstår dock vissa detaljer som antagligen också fått avgörande betydelse för verkets 

bristande genomslag i sin egen tid. Under senare delen av trettonhundratalet uppstår i England en litterär 

rörelse som ibland kallats den ’alliterativa renässansen’. Herr Gawain och den gröne riddaren är en del av denna 

tradition och kom därför redan vid sin tillkomst att ställa sig utanför det som var tidens dominerande litterära 

norm. Alliteration som grepp har, och hade även då, gamla anor. Det är en nordeuropeisk och därmed gammal-

engelsk versmeter som ju också användes flitigt i Norden, inte minst i vårt egen vikingatida kultur. Denna form 

var dock som Tolkien skriver, ”skapad för högt och allvarligt skrivande” och hade därför tidens alla tecken och 

yttringar emot sig. I princip blev det en rörelse som aldrig slog igenom och genomslagskraften för detta lit-

terära drag förblev därför geografiskt begränsad.82

I denna slutledning kan man utan tvekan ge Tolkien rätt. För den intresserade som försöker sig på konst-

stycket att översätta texten förefaller ibland inte bara versmåttet utan språket i sig ha lika mycket släktband 

med nordiska hjältesagor som med den franskättade riddarromansen i Chrétien de Troyes kölvatten. Ett in-

tryck som till stor del måste vara en skenbild uppkommen just ur författarens språkbruk. Han är ibland svår-

tolkad också för en modern läsare. Sagan kan mycket väl, som Tolkien menar, också i sin egen tid framstått som 

relativt mörk och karg.83 Detta är dock sant endast i den mån vi talar om språk och vers. 

När det gäller handlingens innehåll lever Herr Gawains nedtecknare ändå upp till förväntningarna på en 

riddar romans författare. Denne har haft direkt insikt i och förståelse för ridderligehetens kärnbegrepp. I dessa 

ser och beundrar han själv tidens skönhetsideal, dess värdighet och dess i höviskhet grundade dygder.84 Han var 

väl införstådd med det ridderliga och aristokratiska livets betingelser, han visar på kunskap i arkitektur, tidens 

etikett, jaktens riter, gästabudets liturgi, tidens klädsel och vapen samt många andra ting som skymtar förbi i 

berättandet.85 

80 Silverstein, Sir Gawain, s. 16
81 Silverstein, Sir Gawain, s. 17; Namnet på författaren till de fyra verken har förblivit främmande: Johan Massy of Coton 
(stavningen varierar) är bara en av flera kandidater, men skulle eventuellt kunna stödjas av att ordet Coton finns nedtecknat på det 
pergament Sir Gawain är skriven på.
82 Tolkien, Sir Gawain, s. 14; Anderson, Sir Gawain, s. ix
83 Tolkien, Sir Gawain, s. 13
84 Tolkien, Sir Gawain, s. 15
85 Barron, Sir Gawain, s. 4
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Berättelsens plats i historien

”All medeltida historia måste ta sin början vid antikens slut”, skriver Gurevitj.86 Och vid antikens slut finner 

vi ingen mer framträdande kultur i Europa än den germanska. Ursprunget till den typiska riddarromanen står 

främst att finna just i denna nordeuropeiska germanska, men till viss del också keltiska, hjältediktning. Det är 

från denna kultursfär som inte bara berättelsernas tema utan också deras sensmoral hämtar sitt huvudsakliga 

material. Det blir en naturlig följd av att riddaridealet i sin grund växte fram ur detta germanska krigarsam-

hälles traditioner. Därför är det heller inte förvånande att riddarromanen och ridderlighetsbegreppet kom att 

bli sammanlänkade också i verkligheten. De talade från början samma språk och den förra blev därför också 

mer eller mindre per automatik den senares främsta intellektuella och ideologiska arena. 

Således är det främst alltså inte grekisk-romersk lärdom eller för den delen kristen liturgi som ligger till 

grund för genren. Snarare står heroiska och krigiska dygder grundade i en gammal nord- och västeuropeisk 

tradition modell. Sin fulla prakt får dock ridderlighetstanken i giftermålet med kristna ideal. Det är i detta 

äktenskap mellan två ganska olikartade ideologier som inte minst den höviska kärleken utkristalliseras till en 

katalysator för den tidstypiska riddarromanen.87

Ett utav dessa högst vitala element som plockas upp i riddarromanen från både antika och kristna tanke-

mönster är det viktiga uttrycket för känslor. W. R. J. Barron menar i sitt förord till Sir Gawain att det franska 

skrivandet i årtiondena kring 1150 började behandla känslan inte bara som ett motiv för hjältens handlings-

mönster utan något som borde och kunde analyseras i sig självt. Det romantiska draget hade därmed funnit sin 

väg in i medeltidslitteraturen.88

Riddarromanerna skrevs främst av sekulära författare såsom Chrétien de Troyes eller Wolfram von  Eschenbach. 

Därför kom också ridderlighetens sekulariserade värdesystem att utmana och överskugga det kyrkliga dito i 

den här sortens berättelser. De kom av samma anledning att skildra en idealiserad bild av ett samhällsskikt, 

dess individer, deras förutsättningar, moraliska hänsyn och handlingar.89 Historierna är med andra ord skrivna 

med avsikt på riddarståndets medlemmar i syftet att tilltala, påverka och ibland förändra demsamma utifrån 

ridderlighetens egen verklighetsuppfattning och dess symboler. Detta gäller naturligtvis också Herr Gawain.

Samtidigt är det, som Sadowski menar, en självklarhet att även den här sortens texter nedtecknades i en värld 

som intellektuellt dominerades av kyrkliga tjänare. Kyrkliga dogmer, dess liturgi, tro och seder lyser igenom 

i varje vrå. Det är, som Sadowski skriver, ”näst intill omöjligt att hitta ett medeltida litterärt verk som inte på 

något sätt, i alla fall indirekt, refererar till en religiös idé”.90 Den kyrkliga lärdomen kom också att vidga synen 

på vad ridderlighet var och åstadkom med tiden en accepterad hållning att chevalerie utan clergie, det vill säga 

ridderlighet utan lärdom, saknade värde.91

Dess sekulära ursprung hindrade ändå inte litteraturen från att problematisera sig själv. Betydligt oftare än 

86 Gurevitj, Den svårfångade individen, s. 30
87 Sadowski, The knight on His Quest, s. 47
88 Barron, Sir Gawain, s. 1
89 Kärfve, Konsten att bli människa, s. 42; Gurevitj, Categories, s. 305
90 Sadowski, The knight on His Quest, s. 32-33
91 Keen, Chivalry, s.5
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att vara en bekräftelse av ridderskapets idégrund diskuterar och synar romanerna ridderlighetens kärna och es-

sens, de för fram kritik och presenterar reformtankar. Ofta utgör denna verksamhet till och med berättelsernas 

omedelbara fundament.92

Denna skildring kan inte ses som liktydig med eller ens som en reflektion av det verkliga livet. Hellre betrak-

tas den som en idealiserad bild av världen, såsom man önskade sig den eller drömde om den, klädd i rikedom, 

mod och spänning.93 Man använde ett språk vars bilder och begrepp var tillgängliga för åhörarna i språk och 

sinne.94 Men oavsett om denna relation rörde sig i verkligheten eller ej växte riddarromanen snabbt in i sin roll 

som tolk, debattör och sagoberättare.95

I första hand spreds denna nya riddarlitteratur från Frankrike, och som en följd av detta också den så popu-

lära Arturmyten. Det är i Chrétien de Troyes olika verk som Artur och hans riddare på allvar stiger in i den 

medeltida mytbildningen. England, för vars befolkning just Arturmyten hade en så speciell innebörd, var vid 

denna tid fortfarande litterärt på efterkälken.96 

I och med den normandiska erövringen av England påbörjades dock en långsam förändring. En mängd 

litteratur kunde nu läsas på originalspråket, när förståelsen för franskan växte i och med att den engelska 

överklassen också blev landägare av franska områden. Många i överklassen hade ju nu nya, normandiska rötter. 

Ändå kom de första engelska verken relativt sent. Man talar om 1300- till 1400-tal. Litterärt sett höll denna 

gryende litterära tradition som regel dessutom lägre kvalitet än sina franska förlagor. Det är i detta sken man 

måste betrakta Herr Gawain och den gröne riddaren.97 Verket är ett sent bidrag, från en gränstrakt, skriven på 

en otidsenlig vers. Likväl ingår den tydligt i en kosmopolitisk kultursfär som omfattade inte enbart de brit-

tiska öarna, utan även Frankrike, stora delar utav västra och centrala Europa och inte minst Skandinavien som 

vid denna tid var helt inkorporerat i den medeltida, västliga kulturen. ”Berättelsen rymmer ett typiskt riddar-

romanlandskap mellan fantasin och en medeltida verklighet”, skriver Anderson.98   

Som ett sent medeltida verk kan vi också med viss självklarhet anta att Herr Gawain drar sitt tankeinnehåll 

från ett bredare och mer utvecklat ridderlighetsbegrepp än vad exempelvis Rolandsången gjorde i den århun-

draden tidigare riddarepikens barndom. Jag delar därför Theodore Silversteins åsikt att Herr Gawain och den 

gröne riddaren är ett Arturäventyr som även om det har sina ursprungliga rötter i keltisk myt bygger på en 

social norm påverkad av de höviska franska romanerna, främst då kanske den så populära Perceval. Förvisso 

färgad av sin engelska hemvist men ändå beroende av bland annat romerska retoriker och diktare som Cicero 

och Seneca, Ovidius och Virgilius, vars tankar och sedeläror blandats med riddaretikens dito i dess egen tid. 

Författaren till Herr Gawain hade alltså århundraden av riddarepik och moraliskt tänkande att bygga på när 

han nedtecknar sin berättelse.99

92 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 126
93 Keen, Chivalry, s. 115
94 Gurevitj, Den svårfångade individen, s. 167
95 Kärfve, Konsten att bli människa, s. 57
96 Artur betraktades allmänt som engelsmännens landsman oaktat det faktum att de nuvarande engelsmännen, det vill säga 
anglosaxernas avkomma, snarast varit desamma som förorsakat den historiske Artur hans bekymmer och död. Artur hade dessu-
tom erövrat land i just Frankrike över vilka England och dess monarker fotfarande hävdade sin rätt.
97 Barron, Sir Gawain s. 3
98 Anderson, Sir Gawain, s. xviii
99 Silverstein, Sir Gawain, s. 3. Keen, Chivalry, s. 31
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Kapitel 3

Ridderligheten
Ridderskapets och ridderlighetens framväxt

Sedan belägringen och stormningen upphört vid Troja,
Borgen raserad och bränd till träkol och aska,
Härmannen som förräderiets nät där vävde
Prövades för sitt svek, den sannaste uppå jorden:
Det var Aeneas den ädle, och hans höga ätt,
Som sedan kuvade land, och herrar blev
Nära på över all rikedom i de västra öarna.
När höge Romulus till Roms rike sig hastat,
Med stor ståt den staden han reste först,
Och namnger den med sitt eget namn som den ännu bär;
Ticius till Toscana och bopålar reser,
Langobarderna i Lombardiet hemman upp reser,
Och långt bortom det franska flödet Felix Brutus
På många vidsträckta sluttningar Britannien han grundar, i glädje.
Där krig och hämnd och under
i landets tider där varit;
Och ofta både lycka och prövning,
Helt hastigt har skiftat sedan dess.100

Detta är första versen i Herr Gawain och den gröne riddaren. Det är en resa med start i en tid fjärran medeltiden 

själv, men den är samtidigt ändå tidstypisk. Med avstamp i efterspelet kring belägringen av Troja – en allmänt 

populär startpunkt förövrigt – beskrivs en rakt uppstigande genealogi för tillkomsten av författarens egen his-

toria och värld. Han ger den egna historien och släkten hävd genom att knyta förfäderna till mytologiska, men 

för medeltidsförfattarens ögon dock högst verkliga, människor. Bäst var det om dessa personer varit med att 

grunda mytomspunna platser. I vårt exempel gäller det självaste romerska riket och langobardernas välde. Från 

italiensk jord sprider sig sedan anorna vidare i nordvästlig riktning, till Frankland och Britannien. 

För den sene medeltidsförfattaren var detta en nästan självklar historisk utveckling. Inte bara Englands eller 

Frankrikes historia föreställde man sig ägde sådana anor, också ridderskapet och ridderligheten ansågs nästan 

med nödvändighet ha sina rötter i det romerska rikets dagar. Gurevitj belyser att Chrétien de Troyes med viss 

övertygelse hävdade att både prästerskap och ridderskap härstammade från Grekland varifrån det senare emi-

grerat till den eviga staden, och sedan vidare. Allt detta ligger i överensstämmelse med inledningen av Herr 

Gawain.101 de Troyes föreställde sig, i Kaeupers tankar, en genealogi för ridderligheten som sträckte sig till 

klassisk tid, samtidigt som han klädde samma antika historia och dess händelser i medeltida dräkt. Den sköna 

ridderligheten bands samman med ljuvligheten från dessa forna tider.102 

För Chrétien och för mycket av hans samtid var ridderskapet en essentiell del av civilisationen och en del av 

den gudomliga planen, skriver Keen. När krig och missöden trängde in i världen efter människans fall hade 

100 Herr Gawain och den gröne riddaren, vers 1
101 Gurevitj, Categories, s. 131
102 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 200
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ridderligheten instiftats för att tygla och skydda människan.103

Med efterkommande otaliga generationers överblick kan vi dock hävda att så inte alls varit fallet. Vi bör 

här lite snabbt återknyta till Nietzsches diskussion om monumentalisk och antikvarisk historieskrivning. Den 

medeltida världsbilden är en mytologisk konstruktion, vilken samtidens människor efter vad vi kunnat avgöra i 

och för sig trodde var sann. Den är rakt igenom monumentaliskt betingad, avsedd att förhöja, och saknade helt 

kritiska aspekter men fyllde ändå en viktig funktion vilken motsvarade tidens behov. Den kom att växa fram 

från 1100-talet i takt med att den västeuropeiska kultursfären återupptäcker allt mer av antik litteratur och kul-

tur. Vi vet idag så klart att både ridderskapet och dess mytologiserade uppställning av ridderlighets begreppet i 

grunden har andra, mer än ett halvt årtusende yngre anor. Eller om man skall vara helt korrekt, anorna kanske 

är lika gamla men ursprunget står som vi redan sett att finna i en annan kultursfär.

Det romerska samhällets struktur och dess militära organisation kom att brytas itu under folkvandringstid 

(400-700 e.v.t.) i och med de germanska stammarnas tilltagande dominans i den väst- och sydeuropeiska 

världen. Folkvandringstid utgör emellertid också tidig medeltid och denna del av tidsåldern är en era som ännu 

inte sett nedkomsten av vare sig riddersmän eller ridderlighet. Det var inte så naturligtvis att där saknades stri-

dande män, tvärt om, inte heller saknades det idéer om vad vigmannens essens var. Den germanska kulturen 

erbjöd rikligt av båda, men det skulle komma att krävas en förändring i den socioekonomiska folkvandrings-

tida samhällsmodellen innan riddaren och hans ridderlighet kunde göra sitt intåg – och först kom riddaren. 

Under senantiken hade adelns plikter främst varit av civil karaktär, men, menar Harrison, under den tidiga 

medeltiden förändras den plikten. Väl framme vid högmedeltiden har adelsmannens riktmärke snarast blivit 

entydigt med krigets konst. Densamme var under 1200-talet oskiljbar från sin egen stridsförmåga.104 Redan i 

mitten på sjuhundratalet kan vi se spår av att man börjar dela in krigsplikten efter försörjningsförmåga. Man 

reglerar vem som behöver ställa upp med vad och det valet har med rikedom att göra. Stridsförmåga och social 

status binds samman. Fram växer embryot till det krigarkast vars inkomst möjliggjorde för dem att hålla häst 

och rustning. Samtidigt utvecklas stridstekniken och inte minst de materiella förutsättningar man har för att 

kunna strida effektivt i sadeln. Harrison menar vidare att övergången till den högmedeltida krigföring som 

litade till tungt kavalleri, till skillnad från det tidigmedeltida infanteriavgörandet, sker i seklet mellan 800-tal 

och mitten på 900-talet.105 Det är alltså först nu som vi överhuvudtaget har grunden till det ridderskap på plats, 

som några århundraden senare skall söka sina rötter i antikens avlägsenhet.

I medeltidens gryning hade de flesta män ur krigarkasten, om vi alls kan prata om ett sådant, sannolikt endast 

med svårighet gått att urskilja från andra människor. De var män vilka brukade jorden och doftade av dagens 

slit och dynga likt de flesta andra när de gick till sängs. Ur dessa utkristalliserades så småningom ridderskapet. 

Richard Kaeuper skriver att de som först blev riddare hämtades från folkets skikt, från bönder, bybor och till 

och med ibland från dem som var ofria. De tillhörde inte adeln. Inom kort kom dock ridderskapet att börja 

fjärma sig självt från allt det som tillhörde de dagliga vardagsbestyren på jordar och gårdar. Som ett resultat av 

deras militära funktion, som egentligen var den samma som nobilitetens, kom deras samhällsstånd allt mer att 
103 Keen, Chivalry, s. 9
104 Harrison, Krigarnas och helgonens tid, s. 426
105 Harrison, Krigarnas och helgonens tid, s. 417 ff



30

vävas samman med det senares.106 

Under medeltiden existerade vidare en stark känsla av att varje människa var underställd en gudomligt in-

stiftad ordning. Vilken plats man än befann sig på i samhället var den position man höll inte enbart något man 

gjorde – det var något man högst påtagligt personifierade. Att vara bonde eller att vara riddare var något högst 

konkret och i världen ingjutet, menar Gurevitj. Som del av en sådan kategori eller grupp strävade man så gott 

och ihärdigt man kunde för att motsvara den typ i vilkens form man var gjuten. I grunden handlade det om att 

uppfylla sin plikt gentemot den allsmäktige, förunderlige Gud, vilken skänkt dig det jordiska kall du nu skulle 

fullgöra.107

Med denna nya status kom också en ny ideologi till vilken man måste foga sig. En individ var oskiljbar från 

sin grupp, som i sin tur var oskiljbar från den etik som omslöt den. Som riddersman kom man att omfamnas av, 

och förväntades omfamna, ridderlighetsbegreppets dygder oavsett hur dessa gestaltade sig under medeltidens 

olika epoker. Aristokratin och därmed ridderskapet, var alltså per definition hedervärt och nobelt, gav prov på 

mod och generositet. Sådana kvalitéer betraktades då som naturliga och kunde heller inte förväntas från män-

niskor av låg börd.108

Den gudomliga viljan till trots var dessa kategorier inte immuna mot immigration. Många lärde hade exem-

pelvis förut ägt andra uppgifter i samhället och ridderskapet kom – den självvalda kategoriseringen till trots 

– att medeltiden igenom förbli en kast som tillät rörelse. Detta hävdar i alla fall Gurevitj, och då särskilt sett ur 

aristokratisk synvinkel. Både fria och ofria män kunde dubbas om dessa visat vördnad och tapperhet och svurit 

ed till en feodalherre. Den senare kunde då skänka de rättigheter som passade mannens nya status.109 

Denna transparens hos ridderligheten är inte enbart en akademisk slutsats utan återfinns också tydligt ut-

tryckt i tidens litteratur. Ett belysande exempel är sagan om Parzival, pojken från skogen som stiger upp i 

Arturs hov och med tiden blir gralväktaren, men vi ser också prov på detta i mer direkta källor. 

När Geoffroi de Charny skriver sitt verk Livre de chevalerie intar han en position där det är svårt att urskilja 

den egentliga gränsen mellan vanliga svärdsmän och sanna riddare. Huvudpoängen är enkel, dygd och värde 

växer i handling, inte i arv eller position. de Charny skriver: 

 
”Jag vill därför tala om skilda förutsättningar för svärdsmän på det bästa sätt jag kan, ty det är rätt att var 
och en av oss bör nedteckna vad som är gott, där det inte finns något ont, i relation till alla svärdsmän 
som med vilja tar till vapen i vilken som helst form för att använda dem.”110 

Själva krigshandlingen, förmågan att delta i striden, är det som ger en man rätt till sitt värde. I efterföljande 

kapitel fortsätter sedan de Charny att intyga det faktum att närapå inget dåd utfört med vapen i hand kan 

kallas litet. Vissa dåd är naturligtvis större än andra, några är goda och några enastående och den sanne rid-

dersmannens alltid störst. Men i grunden, och denna fras återkommer om och om igen verket igenom, är 

106 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 187
107 Gurevitj, Caetgories, s. 132
108 Gurevitj, Categories, s. 161
109 Gurevitj, Categories, s. 171
110 de Charny, Livre de chevalerie, kapitel 2:4; Geoffroi de Charny använder texten igenom begreppet hommes d’armes ett 
begrepp som inte har någon direkt motsvarighet i svenska språket. Jag har i översättningen valt det enkla ordet svärdsman.
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det endast dådet i sig som räknas. ”Den som åstadkommer mer, är värd mer.”111 Denna tanke att dåd ger rätt 

genomsyrar också riddarromanerna, och var som vi också vet, en viktigt byggsten i gammalt rättstänkande.

Vi har nu alltså börjat beröra det faktum att det krävdes mer av en riddersman för att bli till än hans förmåga 

att kunna ställa upp en häst och och klä sig i järn.Vi har snuddat vid riddaren och hans kategori, men vad är 

det då som egentligen utkristalliserar riddaren? Och när sker det?

Gurevitj menar att medlemmarna i aristokratin, och därmed ridderskapet, mer än någon annan klass hade på 

sin lott att inordna sig under regler som styrde och bestämde deras uppförande. Allting var reglerat, hur man 

ingick eller utträdde ur en herres tjänst, hur man förde sig vid hovet, hur man skulle agera som skiljeman eller 

hur man deltog i tornerspel. I varje del av livet fanns ritualiserade regler vilka man förväntades följa på detalj-

nivå.112 Dessa regler skapade gruppen. Det ligger i den sociala gruppens natur något som urskiljer den från en 

ren hjord och identitetslös samling. För att vi skall tillhöra en grupp krävs något ytterligare, nämligen att vi 

delar värderingar och en gemensam riktning i någon mån. ”En samhällsmedlem”, skriver Gurevitj, ”absorberar 

ett system av kulturella ’koordinater’ inom sig, som bildar grunden för en världsbild på vilken personens sociala 

beteende grundas.”113 

Kanske vågar vi till och med påstå att de ridderliga dygderna handlar om abstraktion? I vilket fall utbroderades 

här det ridderliga levernet till att omfatta mer än enbart sin funktionella essens. Så blev exempelvis kravet på 

att föra sig elegant allt mer viktigt i takt med ridderlighetsbegreppets utveckling. Richard Kaeuper skriver: 

”[Att] veta hur man skall agera och tala i förfinat sällskap [...] adderades till kunskapen om hur man bäst drev 

en svärdsegg genom brynjehuvan in i en människas hjärna.”114 Huizinga talar i samma termer. Enligt honom 

kom olika företeelser i ridderskapets liv att göras till dygder. Det vardagliga beteendet mystifierades, gjordes 

ståtligt och färgglatt.115 

Regelverket arbetade naturligtvis i båda riktningarna. Det i deras egna ögon hjältemodiga levernet och höga 

ideal skänkte riddersmännen en oberoende princip och en egen moralisk standard vilka sammanställde de-

ras våldsamma livsval och ridderliga tankegångar, och därmed deras dominans, med Guds egen vilja menar 

 Kaeuper.116 Ridderskapets avancerade koder styrde mycket av deras liv men utgjorde också det redskap med 

vilket man kunde skilja ridderligheten från andra samhällsgrupper. 

Maurice Keen menar att redan den faktiska existensen av dygd, bidrog till att man kunde avlägsna sig 

från bondeståndet, vilket i princip antogs alls inte äga några dygder. Men även ridderskapets oberoende från 

kyrkligt inflytande drevs med stor emfas. Just äktenskapet mellan de gammalgermanska värderingarna och det 

gamla testamentet kom att skapa en attityd där kungen och inte kyrkan stod i centrum.117

 Det är emellertid alltid vanskligt att tala om medeltiden som medeltiden, som ett alltigenom enhetligt 

begrepp, en tid under vilken människans samhälle och hennes idévärld inte förändrades. Epoken breder ut 

111 Tio av de 44 kapitlen i de Charnys bok avslutas med detta slagord som med all tydlighet även kommer igen i olika former 
i bokens samtliga kapitel. Det borde vara bortom allt rimligt tvivel att de Charny ville vinnlägga sig om vikten av denna hållning.
112 Gurevitj, Categories, s. 201
113 Gurevitj, Den svårfångade individen, s. 101
114 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 7
115 Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 57
116 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 50
117 Keen, Chivalry, s. 63
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sig från mitten på fyrahundratalet vid den romerska antikens fall och folkvandringstid fram till renässansens 

vidtagande någon gång kring mitten eller slutet på 1400-talet. Jag har emellertid redan i teoridiskussionen 

beskrivit hur Anton Gurevitj vill göra hela den medeltida kulturen till ett enda stabilt system.

Under sin tusenåriga vandring på förflutenhetens fält sker naturligtvis ändå någon slags utveckling. Vi har 

exempelvis sett att ridderskapet så som vi föreställer oss det existerade endast en del av den tidsrymden, 

närmare bestämt i drygt fem århundraden, vilket kan synas vara länge nog. Det är dessutom under denna 

tidsrymd, i den del som sträcker sig mellan det första korståget, Rolandsångens nedtecknande eller slaget vid 

Stamford Bridge och fram till reformationens uppkomst, artilleriets och pukornas intåg på slagfältet som rid-

derlighetsbegreppet växer fram som en grundläggande ideologi för riddaren.

Var finner vi då de första spåren av ridderligheten som en realiserad idé? Maurice Keen menar att under 

 andra halvan av 1100-talet kan vi se ett konkret mönster av ridderligt leverne väl etablerat.118 Det är, menar 

han, exempelvis rimligt att anta att Chrétien de Troyes inte skrev sina verk i ett idévakuum, utan att hans 

berättelser även om dessa de facto införde en ny emfas på viss punkter – inte minst det höviska elementet i 

1100-talets ridderlighet behöver uppmärksammas menar Keen – i all väsentlighet hade förmåga att tilltala 

dåtidens ridderskap med ett tankegods som dessa var bekanta med.

En tydlig skapelsedatum finns så klart inte. Likt alla idé- och värdestrukturer växte ridderlighetsbegreppet 

fram långsamt varpå det sedan fortsatte att förändras medeltiden igenom. Dessutom innehöll begreppet redan 

under samtiden olika mening och nyanser. Beroende på författare och på den kontext i vilket det brukades 

kunde ordet ridderlighet stå för alltifrån den tungt rustade riddersmannen själv till en grupp av chevaliers. 

Ibland framstår ridderligheten som en gren av kristendomen, ibland ett stånd och ibland enbart som den 

krigarklass vass uppgift det var att försvara kyrkan och påvemakten. Och ibland, som här, användes det för att 

beskriva just en samling dygder tillhörande riddarklassen.119

I min undersökning betecknar ordet ridderlighet just detta; den samling av dygder vilka beskrev och reglerade 

riddarens uppförande och gestalt, i den verkliga såväl som i den litterära världen. Detta ridderlighetsbegrepp 

antar jag existerade i konkretiserad form från och med våra släktingar normandernas erövring av England fram 

till medeltidens slut. Det är den period, menar Kaeuper, under vilken vi ser att ridderskapet och dess ideologi 

betraktades och aktades som en utav de viktiga pelare på vilken civilisationen vilade.120

Under denna period har vi sammanfattningsvis att göra med ett samhällsskikt som medvetet försöker fjärma 

sig från underliggande samhällslager. Samtidigt är detta ridderskap öppet för nya medlemmar vilka i huvud-

sak sugs upp ifrån detta samma ’underifrån’. Skiktet gestaltas främst av särskilda levnadsregler och privilegier. 

Samtidigt är det, dess orubbliga ordning till trots, fullt möjligt – i alla fall under 1300-talet – för en prominet 

riddersman att utan större invändningar hävda att ridderlighet är nåbar även för sekulära krafter utanför rid-

derskapets krets.

118 Keen, Chivalry, s. 21
119 Keen, Chivalry, s. 2
120 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 29
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Ridderlighet

Vad har vi då lärt oss? Vi vet att ridderligheten kan sägas vara en aristokratiens sekulära kod. Ridderlighet 

handlade om den egna storheten och som dess grund ser vi en gammalgermansk omsorg om det egna efter-

mälet.121 Men ridderligheten var mer än så. Huizinga kallar fenomenet, ”[ett] estetiskt ideal, uppbyggt ur 

brokig fantasi och upplyftande känsla. Men det avser att vara ett estetiskt ideal; medeltidens tankegång kunde 

skänka en ädel plats åt det endast genom att ställa sitt levnadsideal i samband med fromhet och dygd.” Just hos 

ridderligheten kom de högsta kraven på levnadskonst att ställas, en konst som kom att utövas och lekas fram 

av en samhällselit.122  

Men i vad består då denna ridderlighet vilken vi omnämnt och kringränt så många gånger? Vad känneteck-

nade den? Svaret varierar, inte så förvånande, beroende på vilken författare som får ordet. Olika källor ger 

emfas åt olika dygder till vilka då extra vikt läggs. Inte minst riddarromanerna diskuterar mer än gärna en eller 

flera av ridderlighetens dygder. Som vi sett är riddarens förhållande till dygden där ofta själva grunden, anled-

ningen, till en viss berättelses uppkomst.

Vi får nu lita till det empiriska underlaget och se vilka dygder som så att säga markerar sig själva. Det är här 

av vikt att inte acceptera vår egen uppfattning om ridderligheten utan kritik. Vi vill exempelvis inte läsa med 

romantikens lexikon framför oss. Richard Kaeuper är ute efter samma tankegång när han skriver: ”Hur än 

storslagen och raffinerad dess litteratur, hur höga än deras ideal [...] så får vi inte glömma att ridderligheten 

närdes av aggressiva impulser, att den existerade för att använda sina skinande rustningar och skarpeggade 

 vapen i akter av uppvisning och blodigt våld.”123 Vad Kaeuper vill komma åt är att den litterära bilden av 

ridder ligheten är en sak, men vi får inte glömma det samhälle, det vill säga det filter som ursprungligen var 

tänkt att läsa dessa verk. Detta samhälle var våldsammare, hårdare, hade kriget som normaltillstånd och syfte, 

en tanke som egentligen också står Gurevitj nära. 

Samtidigt får vi då inte hemfalla åt att ta Kaeuper för allvarligt på orden i andra riktningen. Riddaren ut-

gjordes otvivelaktligen av mer än enbart tapperhet. Huizinga skriver: ”I hur hög grad riddaridealet än kan 

ha skänkt form och kraft åt stridsmodet, så verkade det ändå i regel mer hindrande än befordrande på krig-

föringen, genom att det uppoffrade strategins krav framför skönheten.” Slåss kunde alla, ridderlighetsdygderna 

krävde ytterligare nivåer av utövaren.124 ”Dygderna innebar en balanspunkt mellan ytterligheterna”, skriver 

man i förordet till Dygdernas renässans. Modet exempelvis, äger sitt giltighetsrum, mellan övermod och feghet. 

Den höviska kärleken torde äga sitt mellan rent ointresse och oförtäckt köttslig lusta.125

I förlängningen handlar denna undersökning nu inte om vad ridderligheten innebar i sig, utan vilka uttryck 

för densamma som vi kan finna i Herr Gawain och den gröne riddaren: vilken tyngdpunkt som denna riddar-

roman lägger på visa dygder, samt hur dessa eventuellt motsvarar de dygder man av tradition tillskriver ridder-

ligheten. Vi får alltså börja med att reda ut det senare. Vilka är dessa dygder?
121 Keen, Chivalry, s. 252; Gurevitj, Den svårfångade individen, s. 50
122 Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 53, 87
123 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 2
124 Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 124; Keen, Chivalry, s. 139
125 Österberg, Lindstedt Cronberg samt Stenqvist, ”Dygdernas renässans?” i Dygdernas renässans, Stockholm 2012, s. 10
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Om man beaktar riddarromanerna rent empiriskt kommer man att finna ett halvdussin eller så omnämnda 

och ständigt återkommande dygder vilka våra riddersmän tycks behäftade med, sakna, eller just vara i färd 

med att prövas på. Nästan varje författare som arbetar med ridderlighet måste på ett eller annat sätt ta sig för 

att räkna in dessa huvudegenskaper i fållan. Jag – skall här själv luta mig på de empiriska undersökningar som 

Kaeuper, Keen och Kärfve gjort. Jag skall vidare också studera Herr Gawain och i ljuset av dessa fyra samman-

ställningar avser jag göra en mer hermaneutiskt betonad översikt ur vilken vi förhoppningsvis skall nå fram till 

en samling egenskaper med vilka vi kan arbeta vidare i nästkommande kapitel.

I sin undersökning urskiljer Richard Kaeuper sju tongivande och dominerande dygder. Dessa är: höviskhet, 

mod, frikostighet, trohet, hövisk kärlek, rättvisa och fromhet.126 Maurice Keen å sin sida ser: trohet, höviskhet, 

härdighet, frikostighet och nobelhet.127 Just Keen hävdar, vilket kan vara intressant att inflika, att dessa ideal 

inte var kulturellt specifika, utan de snarast kunde betraktas som universella. Universella, med den väst- och 

centraleuropeiska ridderlighetens mått. Han visar att  tyskans Manheit, Milte, Zuht och Trowve hade sina re-

spektive direkt översättbara motsvarigheter i franskans prouesse, largesse, courtoisie och loyauté.128 Vi måste dock 

vara medvetna om att den ridderlighet vi eventuellt kommer på spåren i undersökningen endast är sådan som 

den framträder inom vår källas begränsade område. Vänder vi oss därefter till Eva Kärfve kan vi se att hon i 

sin undersökning av riddareposet Parzival ser minst sex liknande dygder. Här framträder höviskhet, ärbarhet, 

tapperhet, trohet, äventyrslusta och hövisk kärlek tydligast.129

Redan med tre olika exempel ser vi en lätt divergerad, men samtidigt sammanhållen, bild av ridderlighetens 

viktigaste dygder. Egenskaperna binds samman och hör ihop trots att de på många ställen för ett modernt 

öga kan tyckas stå i direkt motsats till varandra. Det är här, om på någon punkt, vi måste tolka medeltiden 

efter medel tidens egen logik, för att använda Gurevitj tankegångar. Sambandet mellan olika dygder var inte 

problemfritt ens under medeltiden. Oftare framstår deras inbördes relation som rakt av konfliktfylld. Denna 

motsättning är en del utav bränslet i berättelsen. Böckerna ställer frågor som: Är tapperheten alltid oemotsägligt 

god? Leder den höviska kärleken alltid till det bästa? Eller i Gawains fall – är trohet i alla led möjlig?130 

I den tidiga Rolandsången återfinns, vid sidan av det mer uppenbara temat om kristendomens kamp mot 

islam och Karl den stores storhet, diskussionen om just den ridderliga dygdens motsättningar. Det är en utav 

de kärnpunkter som utgör stoff för handlingen. Vi kan se ett exempel i diskussionen mellan den ’kloke’ Oliver 

och ’djärve’ Roland:

’Vapenbroder Roland, blås i ditt horn,
Att Carles dig hör bortom passet,
han vänder hela hären, jag svär.’
’Aldrig Gud give’, svarar Roland,
’Att om mig ska sägas en gång
Av fiende eller vän, att jag blåste i hornet!
ingen ska få klandra de mina,
När jag ställer mig mitt i striden

126 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 34
127 Keen, Chivalry, s. 11
128 Keen, Chivalry, s. 37
129 Kärfve, Konsten att bli människa, s. 54 ff
130 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 125
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Och delar ut tusen och sju hundra slag,
Och Durendals klinga rinner av blod.
Våra Franker äger tillräckligt med mod,
Ingen hedning ska slippa min död.’131

Huvudpoängen i versen är att Roland inte vill blåsa i sitt horn för att tillkalla hjälp. Roland och Oliver be-

finner sig i här den frankiska härens arriärgarde och har som uppgift att skydda Karl den stores återtåg till 

Frankland genom bergspasset vid Roncesvalles. Rolands argument kommer av att han anser att hans ridder-

lighet skulle vanäras av att be om hjälp. Denna vanära skulle drabba både honom själv och hans landsmän anser 

han. Oliver påpekar den enorma övermakt som kommer emot dem, att tänka på den yttersta hedern nu är att 

döma sig själv till ond bråd död enligt honom. Roland svarar att han hellre må dö tapper. Diskussionen som 

följer antyder sedan att gränsen mellan tapperhet och högmod inte alltid är självklar. 

Således var ridderlighetskoden inte ett tydligt formulär vilket riddersmannen enkelt kunde följa för att upp-

fylla sitt kall och sin plikt. Samtliga dess ingående kategorier ansågs på sitt sätt vara absoluta, detta fick till 

följd att man inte heller verkade kunna rangordna dygderna skriver Barron.132 Det kan vara rimligt att anta att 

orsaken till detta är bilden av den heliga ordning som ansågs ingjuten i världen. Lika mycket som ridderskapet 

och andra samhällsstånd i stort ansågs vara evigt givna, lika mycket måste de dygder som definierade detta 

stånd ansetts omöjliga att ifrågasätta. Detta fick i sin tur som följd att riddaren, och då inte minst den ideale 

riddaren i epikens värld, ständigt kunde ställas inför moraliska problem ur vilka det inte fanns någon flykt eller 

räddning med mindre än att en eller flera dygder fick sig en ordentlig törn. När så skedde påverkades också 

riddersmannens heder och ära. 

Just sådant är fallet både i Rolandsången och Herr Gawain och den gröne riddaren. Vi kan alltså sluta oss till att 

den kodex som riddaren hade att följa i uppförande och utförande av riddaren själv ofta upplevdes som både 

komplex och problematisk. Att tvinga människor till exempelvis kyskhet framstod naturligtvis både som klokt 

och kärlekslöst menar redaktörerna i sitt förord till Dygdernas renässans. Hur de uppfattades berodde naturligt-

vis på sammanhanget.133 Ändå förutsattes alltid strävan mot dygdens uppfyllande i de verk man företog sig. 

Det var ett uppfyllande av den gudomliga ordningen, och den rätta vägen till efterlivet.134

Situationen förenklades inte av att vissa dygder inneslöt, eller inneslöts av, andra dito. Så omfattade exem-

pelvis, skriver Kärfve, äran både människokärlek, medlidande, ädelmod och frikostighet. Samtidigt kunde denna 

ära egentligen bara uppnås via tapperheten.135 Redan i dess grundförutsättningar står alltså representanter för 

samma dygd emot varandra.

Ett ytterligare hinder för vår förståelse är att vi som historiker måste beakta både sådana dygder som presen-

terar sig öppet, det vill säga sådana som författaren berättar om, och sådana som anses självklara och därmed 

131 Rolandsången, vers lxxxv. I de föregående verserna har Oliver vid åsynen av en stor fiendehär som närmar sig vid up-
prepade tillfällen uppmanat Roland att blåsa i sitt horn för att påkalla Karl den stores uppmärksamhet. Roland nekar emellertid 
bestämt med hänvisning till att det skulle vara skadligt för hans heder (och därmed en fläck på hans ridderlighet). Långt senare, 
när striden redan är förlorad men tapperheten bevisad, blåser dock Roland i sitt horn.
132 Barron, Sir Gawain, s. 2
133 Österberg, Lindstedt Cronberg, Stenqvist, ”Dygdernas renässans?”, s. 15
134 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 3; Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 51
135 Kärfve, Konsten att bli människa, s. 55 f
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inte berättas om. Lojalitet och höviskhet omtalas exempelvis ofta med emfas i berättelserna medan dygder 

som mod och härdighet oftare helt enkelt förutsätts.136 Skulle vi frågat medeltidens människor om tapperhet 

faktiskt var en dygd, skulle de antagligen stått frågande över vår analyserande skärpa. Just tapperheten som 

förutsatt egenskap är tydlig just i Herr Gawain där den diskuteras ytterst sparsamt. Endast på ett fåtal ställen, 

men viktiga sådana, lyfts dygden upp till diskussion i berättelsen.

Väl hos Herr Gawain och den gröne riddaren är det på sin plats att visa ett typiskt tydliggörande av ridder-

lighetens dygder. Bokens kanske mest berömda vers ges här i sin helhet. Just denna belyser Gawains dygder 

för läsaren, 

Först han var funnen oklanderlig i sina fem sinnen,
Dessutom felade aldrig våghalsen i sina fem fingrar,
Och alla hans tilltro uppå jorden var i de fem såren,
Som Krist fick på korset, som evangelierna förtäljer;
Och varhelst denna man i kamp var stadd,
Hans sanna sinne dock var i det, genom alla andra ting,
Att all sin förtröstan han fingo i de fem lyckorna,
Som den nobla himla-drottningen fått av sitt barn;
Av detta skäl riddaren ljuvlig hade,
Den inre halvan av sin sköld hennes bild målat,
Att när han såg därpå hans mod aldrig vek.
Det femte fem som jag fann att krigsmannen utövade,
Var frikostighet och broderlighet framför alla ting,
Hans renhet och hans höviskhet brutna aldrig vore,
Och fromhet, som överträffar alla uddar, dessa rena fem,
Var hårdare fästade på den ädle än på någon annan.
Nu alla dessa fem sidor, i sanning, fästade på denne riddare,
Och var och en fäste i annan, som ingen ände hade,
Och fäste uppå fem uddar, som felade aldrig,
Ingen rörde i någon sida, ingen söndrade någon,
Utan ände i någon udd jag någonvart finner,
Varhelst leken började, eller kom till ett slut.
Därför på hans sköna sköld skapt var knuten,
Kungligt med guldet röda uppå skölden röd,
Det är det sanna pentagrammet enligt,
lärde män.
Nu prydd är Gawain fager,
Och tog sin lans just där,
Och bjöd dem alla god dag,
För alltid mer, han tänkte.137 

Det skulle inte vara en underdrift att påstå att det här är en nyckelvers för undersökningen av Herr Gawain. 

Det första vi kan konstatera är att Gawain från början anses oklanderlig i sina sinnen, han felar aldrig i något 

han tar sig för (något som långt senare visar sig vara en lögn) och hans tro är oantastlig. Snart därefter följer 

en viktig passage. För första gången i versen påpekas att Gawains förmågor hjälper honom när han befinner 

sig i stridens kamp. Alla hans förmågor och värden är alltså där för att understödja hans tapperhet. Hans för-

tröstan står alltid till jungfru Maria, vilkens bild han låtit måla på insidan av skölden. Den skall i trångmål 

bistå honom så att hans mod – alltså tapperheten åter igen – aldrig må ge vika. Till detta adderas så en femudd 
136 Keen, Chivalry, s. 7
137 Herr Gawain och den gröne riddaren, vers 28
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av dygder – representerade av ett pentagram på skölden – vilka Gawain lever efter. De är: frikostighet, broder-

lighet (sannhet), sinnlig renhet, höviskhet samt hans på sätt och vis redan berörda fromhet. De är till och med, 

med viss medeltida nödvändighet, hårdare fästade på Gawain än på någon annan riddersman. Pentagrammet 

representerar så dessa dygders eviga obrutna länk med varandra. Om man låter ett finger följa symbolens linjer 

kommer ”leken” aldrig att brytas, skriver författaren. Deras samband är evigt. Detta pentagram är målat med 

Guds och kristendomens gyllene färg uppå den röda skölden. 

Som vi just sett berättas vid sidan av de uppräknade dygderna, faktiskt tvåfalt, om det ändamål alla dessa 

kvalitéer har. Det är i riddarens primära funktion som vapenman de skall hjälpa honom. Ändå nämns just 

denna funktion liksom lite som i förbigående. Tapperheten är inte med i uppräkningen av dygderna utan står 

vid sidan om. De fem tänks alltså underordnade, eller överordnade beroende på hur man ser det, en sjätte dygd 

– modet – vilken de i förlängningen alla tjänar. 

Hur skall man då gå tillväga om man vill studera ridderlighetsbegreppet såsom det gestaltar sig i Herr 

 Gawain och den gröne riddaren?  Vilka kategorier förekommer, vilka förekommer inte och vad betyder de? Vi 

bör naturligtvis urskilja de dygder vilka kännetecknade ridderligheten. Men skall vi utgå från kategorier som 

författaren själv ger eftertryck åt i verket, alltså frikostighet, broderlighet, renhet, höviskhet samt fromhet? Eller bör 

vi använda de kategorier som den moderna forskningen ställer upp som begreppets företrädare? Vi bör, hävdar 

jag, studera även Herr Gawain utifrån den uppställning som vi idag anser omfattar hela begreppet, oberoende 

av vad författaren själv anser vara tyngdpunkten. Jag anser att detta är en rimlig väg att gå därför att vi vill 

urskilja inte enbart det uppenbara utan också de undangömda osynliga kategorier som förutsätts alltid finnas 

där, förutan vilka även de av författaren namngivna kategorierna skulle vara meningslösa exerciser även för en 

riddare av Gawains kaliber. Vi kommer också se att skillnaden faktiskt inte är så stor.

Inför slutkapitlet i undersökningen kommer jag därför att definiera begreppet ridderlighet. Väl medveten 

om att det inte avgränsar men väl fokuserar, väljer jag följande kategorier, vilka i stort följer utfallet om man 

sammanställer de olika författarnas uppställning. Detta låter oss fatta en större helhet. Först ut av dessa dygder 

är höviskheten eftersom det får anses vara en huvuddygd. Mannamod, frikostighet, trofasthet och hängivenhet 

åt den höviska kärlekens spel nämns av samtliga forskare och dessutom av författaren till Herr Gawain själv. 

 Rättvisa ges enbart av Kaeuper men kan eventuellt också uttolkas ur Eva Kärfves uppställda ärbarhets-begrepp. 

Också vad gäller fromheten är Kaeuper ensam bland de moderna författarna, men samma fromhet nämns 

tydligt i Herr Gawain och jag tar därför med denna dygd i undersökningen. Hädanefter skall jag emeller-

tid benämna den främst såsom gudsfruktan. Efter denna sammanställning har vi alltså sju dygder med oss: 

Höviskhet,  rättvisa, frikostighet, trofasthet, hövisk kärlek, gudsfruktan samt mannamod.
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Senmedeltidens ridderlighetsbegrepp

Med de olika dygderna fastställda återstår, innan jag ger mig i kast med tolkingen av dem, några korta tankar 

om ridderlighetsbegreppets utveckling under medeltidens sista århundraden. Min förhoppning är att detta 

stycke också skall skänka ytterligare argument om varför gudsfruktan bör tas med i urvalet, inte minst i fallet 

Herr Gawain och den gröne riddaren, som ju är en produkt av dessa sena sekel.

Det är alltid bekymmersamt att tidsbestämma slutet på en ålder. Icke desto mindre kan vi ofta skymta för-

ändringen när den är på väg. Den dyker upp som en slags föraning i källorna, en avlägsen doft vilken sprider sig 

i förflutenhetens imaginära luft. Forna tiders värderingar tappar sin funktion. Samtiden verkar inte längre tro 

på dem, läser inte in samma bilder i dem som sina förfäder. Huizinga skriver, ”I 1400-talets hela riddarkultur 

råder jämvikt mellan sentimentalt allvar och lätt hån. Alla de ridderliga begreppen, ära, trohet och ädel kärlek, 

behandlas fullkomligt allvarligt, men då och då utjämnas de stela vecken i ett skratt.”138 Just sådan är också Herr 

Gawain och den gröne riddaren när man läser den. Man får onekligen känslan av en slags drift underbyggd av 

allvar, som om boken ibland inte hör hemma i sin egen tid.

Som vi sett tidigare argumenterar Gurevitj visserligen för att hela medeltiden kan studeras som ett helt. Han 

är av åsikten att den medeltida världsmodellen förblir mer eller mindre stabil, speciellt om den är definierad 

som mänsklig perception och erfarenhet, över en vidsträckt tidsperiod. Utveckling och förändring, menar han, 

sker här ytterst långsamt, inte minst om vi ställer dem i relation till vår egen tid. Just därför stod den allmänt 

vedertagna världsbilden med exceptionell stabilitet. Huizinga är inne på samma tankegångar och argumenterar 

också för att det kan vara en utmaning för oss, som lever i en ständigt fluktuerande värld, att förstå en världs-

ordning som i det närmaste var statisk.139 

I vårt försök att göra detta begripligt, får vi återvända till Gurevitj i uppsatsens första kapitel. Vi måste tolka 

medeltiden utifrån medeltidens verklighetsuppfattning, inte vår egen. Den statiska världsordningen var både 

högst begriplig, och en förutsättning, för medeltidsmänniskan. Den bekräftade världsbilden och världsbilden 

bekräftade i sin tur det icke föränderliga. Vill man vara kategorisk ligger det inte långt bort att påstå att när 

förändringen sker, då upphör också medeltiden att finnas till. 

Ändå går det inte att bortse från att förändringar verkligen skedde och att de också pågått kontinuerligt 

under det drygt halva årtusende som ridderskapet deltagit på spelplanen. Med stöd i ovan förda resonemang 

urskiljer vi därför i slutet av medeltiden, logiskt nog, mer tydliga förändringar i tankemönstren, mönster som 

snart nog skulle leda in i brytningstiden mellan medeltid och renässans.

En viktig förändring som tog plats de sista århundradena var att ridderskapet allt mer konsoliderade sin 

plats som aristokrati. På de flesta sätt betraktade medlemmarna sig nu som ett stånd till vilket man föddes, inte 

något man upphöjdes till. Tillflödet tycks också ha avstannat. Färre människor syns ha varit villiga att tas upp i 

klassen skriver Maurice Keen.140 Mot ålderns slut förändrades dessutom riddarens strategiska roll, och därmed 

138 Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 98
139 Gurevitj, Categories, s. 18
140 Keen, Chivalry, s. 143 f
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hans nytta. I allt större utsträckning kom man nu att använda sig av rena yrkesarméer. Militära innovationer 

kom att påverka utvecklingen, inte minst artilleriet fick en avgörande betydelse i denna förändring. Johan 

 Huizinga skriver målande om vad som pågick: ”Mot slutet av 1400-talet kommer landsknektarna med stora 

trummor, ett lån från Orienten. Trumman med sin direkt hypnotiska omusikaliska verkan betecknar över-

gången från det ridderliga skedet till det modernt militära, det är ett element i mekaniseringen av kriget.”141

Ridderskapets rigiditet luckras med andra ord upp, en utveckling som vi får anta också ligger bakom tonen 

i Geoffroi de Charnys text. Beväpningen blir tyngre och mer avancerad även för de truppslag som inte var 

dubbade riddersmän. Ridderlighetstanken är inte sen att följa med i utvecklingen och kom att vidgas. Den 

omsluter fler, samtidigt som den accentuerar den verkliga riddarnas excellens. de Charny driver öppet detta 

ställningstagande. Ridderlighetens värden är tillgängliga inte bara för riddersmän utan för alla som lever efter 

dess dygder och ideal. Riddaren förblir den högsta punkten i denna världsordning – men han är på sätt och 

vis hotad.

Silverstein menar att de dygder vi kan se uppräknade i Herr Gawain själva avslöjar något om tidsandan. Om 

tapperheten utan tvekan varit ämnet för dagen när Rolandsången nedtecknades, utmärker de fem dygderna på 

Gawains sköld; frikostighet, broderlighet, renhet, höviskhet samt fromhet, just en förskjutning av riddaridealet 

 under nedtecknandets tid, som inte enbart kan ses i denna roman utan också i annan litteratur från samma 

period.142

Samma förändring kan också skönjas i den dåtida reformönskan för ridderskapets levnadsideal. Redan under 

tolvhundratalet börjar vissa källor beklaga sig över ridderlighetens förfall och rörelse bort från dygder som tap-

perhet och frikostighet mot en allt större ritualisering med grund i hovets liturgi, skriver Kaeuper.143 I mitten 

av 1300-talet hade situationen accentuerats ytterligare. Geoffroi de Charny går i sin Livre de chevalerie till hårt 

angrepp mot ridderskapets moraliska moras i ett försök att utröna, och skära bort, orsakerna till de återkom-

mande franska nederlagen under första halvan av 100-årskriget mot England:

”Och man kan förvänta sig att de omåttliga utsmyckningar med vilka de behänger sig själva får dem 
att försaka att uträtta månget stort dåd; och att där är många som glömmer all skam, och just som de 
glömmer all skam, så är också all ära bortglömd [...].”144

Ridderskapets slöseri och upptagenhet med prakt och prål har tillåtits komma ivägen för dess verkliga plik-

ter – dådet. Men också i Herr Gawain ser man om man vill en väg vid sidan om tapperheten. Berättelsens 

tyngd punkt berör hovlivets miljö. Nära på hela handlingen utspelar sig i slottsmiljö, inte ute i den värld i vilken 

riddarens värv och gärning egentligen borde varit stadd.

Överhuvudtaget sker mot slutet av medeltiden en förtätning av moralisk och religiös accent. Samhället tycks 

bli kyskare och den religiösa toleransen svagare. Dygden gudsfruktan aktualiseras. Just den kristna dygden 

kyskhet kom att bli central i och med reformationsdebatten, skriver Marie Lindstedt Cronberg docent i 

141 Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 127
142 Silverstein, Sir Gawain, s. 4
143 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 120
144 de Charny, Livre de chevalerie, kapitel 42:179
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 historia.145 Det är ju just på kyskhetens arena som Gawains trohet prövas förövrigt. Inom något drygt århun-

drade skall också Europas religiösa medvetande komma att vändas inåt, mot sig självt. Ett steg tas bort från 

högmedeltidens korståg mot Saracener till ett religiöst inombordskrig för eller mot den egna trosuppfatt-

ningen, en spänning som tillslut kom att utmynna i den katolska kyrkans splittring. 

Vid medeltidens höst är ”livets grundton bittert svårmod”, skriver Huizinga. Här finner vi, menar han, en 

kontrast mellan å ena sidan en stigande anständighetskänsla och å andra sidan en tydlig frihet.146 Konflikten 

kom att bestå en bra bit in i tidigmodern tid, men redan under senmedeltid ser vi alltså spår av denna begyn-

nande förändring. Riddarens nemesis blir i allt högre grad den inre fienden, tanken. Hans fokus är inte längre 

enbart det yttre slagfältet. Kanske är det just här vi ser brytningen mellan två tidsåldrar blotta sig? 

Under 1300- och 1400-tal tog riddarväsendet alltså allt mer formen av en högre levnadsform bortom rol-

len av en krigarkast med särpräglade levnadsregler.147 Samhället var förvisso militärt baserat, menar Barron, 

men vid tiden för Herr Gawain hade det heroiska idealet förändrats i jämförelse med det som diskuterats 

av  Chrétien. Riddarkoden styrde mer ingripande riddersmannens uppförande. Tornerspel och tvekamp hade 

blivit en allt mer viktig markör i riddarens vardag och hans ridderlighet och troheten mot själva koden hade 

accentuerats.148 I denna situation gör religionen sig påmind. Ridderligheten arbetade visserligen medeltiden 

igenom på att fjärma sig från kyrkans inflytande. Ändå, menar Sadowski slutligen, är det inte möjligt att 

bedöma inne hållet i den senmedeltida riddarepiken utan att tydligt sammankoppla den med tidens kristna 

lära och dess påverkan.149

145 Lindstedt Cronberg, Marie, ”Kyskhet – från tidig kristen askes till postmodern sexualmoral” i Dygdernas renässans, 
 Stockholm 2012, s. 125
146 Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 45, 374
147 Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 106
148 Barron, Sir Gawain, s. 2
149 Sadowski, The Knigt on His Quest, s. 45
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Kapitel 4

Ridderlighetens dygder

Jag kommer därmed in på detaljstudien av den handfull dygder med vilkas hjälp vi i förra kapitlet fann att 

vi tillfälligt kunde avgränsa ridderlighetsbegreppet. Dessa karaktärsdygder – höviskhet, rättvisa, frikostighet, 

trofasthet, hövisk kärlek, gudsfruktan och mannamod – kommer jag nu i tur och ordning att detaljstudera för att 

förklara deras innebörd och belysa med exempel tagna ur källtexten. 

Genom att studera det empiriskt fastställda underlaget kategori för kategori, med andra ord dygd för dygd,  

hoppas jag av vi skall kunna närma oss en större förståelse för ridderlighetstanken som helhetsbegrepp, och 

därmed också för Herr Gawain och den gröne riddaren. Jag avser därmed skapa en djupare insikt i en avgränsad 

del av medeltidens världsbild. De ingående delarna tolkas var för sig eftersom det i min mening knappast 

räcker med att påstå att ridderligheten gestaltades av ett antal dygder. Vi måste också vidga vår förståelse för 

dessa delars inneboende mening och innebörd. Väl framme vid slutledningarna i nästa kapitel hoppas jag att 

kunskapen om dessa delar kan knytas samman med andra resultat från min undersökning för att ge en ny, 

 bättre belyst, helhetsbild av källtextens budskap. 

Höviskhet

Eventuellt är höviskheten den mest särpräglade av de ridderliga dygderna, om vi med detta avser dess relation 

till upprätthållandet av densamma. Överallt i litteraturen ställer den krav som förefaller underliga och som 

dessutom tydligt bidrar till den komplexitet med vilket riddaridealet framstår. Gurevitj beskriver det kanske 

bäst i sin betraktelse över Egil Skallagrimsson. Egil är på en och samma gång, ”[en] hänsynslös viking och 

förfinad hovpoet, mördare och kärleksfull fader, en man som eftersträvar gåvor och rikedom men samtidigt en 

lojal vän”.150 Denna kluvna identitet kan vi utan större problem översätta direkt också till en ridderlig  verklighet. 

I Herr Gawain och den gröne riddaren är höviskheten inte den främsta dygden i den aspekten att det är den 

mest omtalade eller tydligast artikulerade. Ett mer belysande exemplet på hövisk betydelse läser vi definitivt 

om i Eschenbachs Parzival. I denna roman spelar höviskheten förstaviolin i det avgörande ögonblicket när 

Parzival nått Gralborgen och undgår att fråga Amfortas vad som fattas honom, men i Herr Gawain utgör 

 frågan om höviskhet inte själva kärnan.151 

Att fattas heder och höviskhet var tydligt annars den farligaste av riddarens fallgropar menar Kaeuper.152 En 

brist i höviskhet blir, vilket framgår med eftertrycklig tydlighet i just Parzival-myten, ett brott mot hela den 
150 Gurevitj, Den svårfångade individen, s. 83
151 När Parzival inte frågar gralväktaren Amfortas vad som fattas honom (en brist i höviskhet) försitter Pazival sin chans att 
befria Amfortas från hans lidande och förvisas därmed från Gralborgen. Annorlunda uttryckt – avsaknad av höviskhet leder bort 
från ridderlighet. Det är först långt senare, när Parzival är en mer komplett riddare som han tillåts finna Gralborgen på nytt och 
råda bot på sitt forna ”brott”. 
152 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 133
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gudomliga ordningen. Men Gawain är inte Parzival, för Gawains person anses höviskheten uppenbarligen 

vara en självklar del. Den förutsätts av författaren förövrigt inte enbart av honom utan också av varje ridders-

man. Höviskheten blir en naturlig del av hur en människa i hans position antas uppföra sig. Sådana tecken på 

uppförande finner vi också i källan. Vi skall se på ett exempel:

’Ville ni, ärade herre’, kvad Gawain till konungen,
’Bjuda mig resa från denna bänk, att stå vid er där,
Så att jag utan ohöviskhet må lämna detta bord,
Och att min höga dam ej misstycker,
Jag önskar komma till er rådplägning framför ert hov rika.
Ty jag anser det ej passande, som det är rätt hållet,
Där sådan en förfrågan utropad är så högt i eran borgsal,
Att ni själv är ivrig, att er själv det åtaga,
Medan mången våghalsig uppå bänk er omkring sitter,
Att under himmelen, jag hoppas, är mer redo i viljan,
Inga bättre kroppar på fältet där striden stå,
Jag är den svagaste, jag vet, och i förstånd klenast,
Och mitt liv minsta förlusten, för den som sanning söker,
Endast för så mycket att ni är min morbror, är jag att prisa,
Ingen dygd utom erat blod jag i min kropp känner;
Och då denna sak är så dåraktig att den ej passar er,
Och då jag frågat efter det först, faller det till mig;
Och om jag ej rättrådigt talar, låt alla vid hovet rika
det döma!’
Riddersmän viskande sporde,
Och sedan de rådde tillsammans,
Att befria konungen med krona,
Och giva Gawain leken.153

Den här scenen utspelar sig i berättelsens början när Gawain vill träda i Arturs plats såsom den som skall utbyta 

de två slagen med den gröne riddaren. Konversationen är full av hänsynstaganden, plikter och manövrar. Till att 

börja med vill Gawain inte flytta sig från sin plats på tribunen utan Arturs direkta tillåtelse. Han vill heller inte 

lämna sin plats förrän Guinevere givit sitt gillande och använder själv ordet ohöviskhet i tredje versraden upp-

ifrån. Gawain motiverar sin önskan med att han anser att Artur har för mycket värdighet för att anta utmaningen. 

Gawain hänvisar vidare till att det sitter många modiga män runtomkring konungen som skulle kunna anta 

utmaningen i hans ställe. Ändå erbjuder ha sig själv att ta konungens plats. Han är den minsta förlusten, på-

pekar han. Han äger inga dygder förutom sitt släktskap med Artur. Alla andra församlade har större värde, 

och då hela leken ter sig så dåraktig, vore det bästa att inte spilla värdefullare liv på den. Just dåraktigheten i 

förslaget gör hans argument giltiga. Efter Gawains utläggning rådplägar de samlade riddersmännen och finner 

hans förslag för gott. Gawain träder därmed i Arturs ställe.  

Man kan inte undgå att notera hur Gawain reducerar sin egen person i de här passagerna. Han gör sig inte 

till förmer än någon annan. Snarare tvärt om, i varje led förefaller det viktigt för honom att inte framhäva sig 

på fel sätt. Detta handlande kan sannolikt härledas till den tydligt kristna dygden ödmjukhet som vi här då 

kanske kan ana som en beståndsdel i den mer ridderligt betonade höviskheten. Ödmjukheten krävde att man 

153 Herr Gawain och den gröne riddaren, vers 16



43

trädde tillbaka till förmån för andra, avstod egenintresse och offrade sig själv.154 Ett sådant beteende var knap-

past en utav ridderlighetens mest omhuldade egenskaper, men kom ändå till uttryck i olika andra dygder, inte 

minst tapperheten.

Höviskheten var alltså mer än enbart gott tal. Tolkad som gott uppförande kunde begreppet förlängas till 

ett slags täcke som omfattade hela den ridderliga tillvaron. Den kom på sätt och vis att omfatta allt som skilde 

ridderståndet från de i deras ögon underligande klassernas eländiga och odrägliga liv. Höviskheten övertrum-

fade till och med medmänsklighet, skriver Eva Kärfve i Konsten att bli människa. Den var dessutom mer be-

tydelsefull riktad mot annan riddersman än mot kvinnan. Höviskhet mot gemene man var, skyddslöftet för de 

obemedlade till trots, antagligen en ännu mer sällsynt tillställning. ”Det är förvånande”, skriver Huizinga om 

just detta, ”hur det ridderliga väsendet genast faller av, så snart det gäller icke likvärdiga. När det är fråga om 

de lägre klasserna, försvinner varje krav på ridderlig höghet.”155

Kravet på belevnad genomsyrade även, eller borde genomsyra, uppförandet på slagfält och i tvekamp, i tro och kär-

lek. Just i kärlekens tjänst avknoppar sig höviskheten som vi sett i en egen närbesläktad dygd – den höviska kärleken. 

Höviskheten hade, kan man säga, krav på sig att alltid vara aktiv för den var en del i riddarens definition.156 

Kanske var höviskhet lika mycket något man förtjänade som man förväntades ge, och kanske är det också 

därför som höviskheten inte kommer i spel mellan riddare och de lägre klasserna, av vilka de senare det faktiskt 

förväntades att de var både dygdlösa och ociviliserade. Höviskheten var därför både en rättighet, för dem den 

berörde, och statusmarkör – något man förtjänade.

Om vi återvänder till Gawain i berättelsen finner vi andra tydliga beskrivningar av höviskhetens sätt att 

operera. Författaren låter den bli något som hör civilisationen till, vilket inte är så långsökt eftersom det också 

fanns en bred enighet i frågan om att ridderlighet ju var detsamma som civilisation. Den är en bristvara i mer 

avlägsna trakter, en konst som människor trånar efter och vill lära sig mer av. Just denna önskan kan vi se 

komma till uttryck när Gawain nyligen anlänt till Herr Bertilaks borg och hov:

När slottsherren lärt att han riddersmannen hade,
Högt skrattade han däråt, så kärt det honom tycktes,
Och alla männen i den borgen gladdes mycket,
Åt att vara i hans närhet den tiden,
Att all ära och tapperhet och förfinat sätt,
Tillhör hans person, och prisad alltid är;
Framför alla män uppå jordens hans värdighet är högst.
Var man milt sade till sin vän:
’Nu skall vi passande lära klokt av er,
Och de otaliga sätten att tala höviskt,
Vilken lycka där är i talet, ofrågat vi må lära, 
Då vi har fångat denna fina fader av börd.
Gud har givit oss sin goda nåd i sanning,
Att sådan en gäst som Gawain skänkt oss till har,
När borne män sorglösa över hans nedkomst skall sitta
och sjunga.
Med sätt av manér glada,

154 Stenqvist, Catharina, ”Smart att vara ödmjuk” i Dygdernas renässans, Stockholm 2012, s. 187
155 Kärfve, Konsten att bli människa, s. 39; Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 129
156 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 206
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Denne borne nu skall oss skänka,
Jag hoppas att den som honom hör,
Skall lära av kärleksprat’.157

Borgherren Bertilak känner ren glädje när han förstår att han vid sitt hov fått en riddare som kommer från 

mer civiliserade trakter, till och med från det bästa av alla hov – Arturs. Direkt kan vi läsa att Gawain som 

Arturs representant förmodades besitta all ära, all tapperhet och allt förfinat sätt. Det går till och med så långt 

att hans värdighet är högst av alla människors på jorden. Kontrasten mellan denna beskrivning och Gawains 

framställan över sig själv som vi såg i den förra versen är tydlig. I det ena fallet, gäller det talet om sig själv, i 

det andra talet om någon annan. 

Just talet har här, och för dygden rent generellt, en särskild innebörd. Närvaron av Gawains förfinade sätt ger 

Bertilaks hovfolk en chans att lära sig just detta. På vilket sätt skall man komma i åtnjutande av alla dessa egen-

skaper? Jo man skall lära sig att tala höviskt. Det är således i själva talekonsten nyckeln ligger. Det är här som 

till och med lyckan själv befinner sig. Det går dessutom att ana av texten att talets kraft är så stor att man endast 

behöver lyssna till det för att lära sig av det. Minnet av detta höviska besök kommer i framtiden att inspirera 

stora män att skriva sånger om det samma. Kanske kan vi här ana en hänvisning till författaren från sig själv.

Också höviskhetens nära förbund med den höviska kärleken beskrivs i versen. I de sista raderna läser vi att 

man i hovet sätter stort hopp till att den som hör Gawain tala också skall lära sig kärleksprat. En förhoppning 

som brådstörtat kommer på skam när det visar sig att Gawain själv inte alls är lagd åt den höviska kärlekens 

lekar under sitt besök i Hautdesert.

Vidare var det så den höviske människans uppgift att hedra och erkänna andra människor till Guds, Jesu el-

ler jungfru Marias nåd. Sådana erkännanden fullkomligen flödar över i vissa sektioner av romanen och det blir 

snarast till en regelmässig exercis att avsluta varje konversation med liknande hedersbetygelser. När Gawain 

står i färd med att lämna Bertilaks hov på slottet Hautdesert går han igenom en mängd liknande hänsyns-

taganden i sina funderingar över den nu förflutna vistelsen. Varje människa har varit hedersam, den unga 

hustrun må kärlek finna i livet, deras vänlighet har varit oskattbar och om bara Gawain får leva blott ett tag till 

skall han skänka dem alla belöning för deras kvalitéer. Så kommer han till avslut och skänker alla till Kristus 

välsignelse. Detta sätt att erkänna någon till en högre makt har ofta något vardagsmässigt över sig, ungefär som 

när vi säger ’god dag’ till en människa, men kanske med en något allvarligare menad innebörd: 

Sedan stiger han inuti stigbygeln och skrider uppå;
Hans sköld väpnaren honom visar, på skuldran han den kastar,
Gärdar Gringolet med sina gyllene sporrar,
Och han störtar uppå stenen, stod han ej längre
att frusta.
Hans väpnare på häst var då,
Som bar hans spjut och lans.
’Detta kastell till Kristus jag bekänner!
Må han giva det god lycka.’158

157 Herr Gawain och den gröne riddaren, vers 38
158 Herr Gawain och den gröne riddaren, vers 82
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Detta prisande av andra byggde onekligen på ett visst mått av självförnekelse och underkastelse. Det förutsatte 

att man talade väl om andras bedrifter men inte särskilt nämnde sina egna. Det senare låg ju på den andres lott. 

Man skulle helt enkelt inte förhäva sig. Uppvisad avundsjuka ansågs med samma logik direkt opassande skriver 

Geoffroi de Charny. Han berör båda företeelserna med en förmanande ton. Den som talar skall lägga vikt vid 

att det han säger innehåller något av vikt och inte enbart är fagert tal. Framförallt skall man inte tala om sig själv 

så att det sker på bekostnad av andras heder.159

Rättvisa

Om nu höviskhet som dygd genomsyrar inte bara ridderlighetsbegreppet utan också Herr Gawain och den 

gröne riddaren, då är det betydligt svårare att hitta klara spår av uttryckt rättvisa i romanen. Faktum är att det 

är problematiskt att hitta direkta uttryck för denna rättvisetanke överhuvudtaget, även i den historiska littera-

turen är den sällan särskilt väl belyst. Oftare kan den liksom anas. Eventuellt skulle rättvisedygden, såsom den 

porträtteras i riddarromanen, därför vara i behov av en egen undersökning där man i så fall kartlägger vad som 

gestaltar den och hur den utläses i sin egen tid, vilken teoretisk underbyggnad den stod på, etcetera. 

Icke desto mindre finns där ställen i berättelsen där vi kan skymta att rättviseaspekten är i spel. Så bygger 

exempelvis själva upptakten till berättelsen, den gröne riddarens julelek, på tankar om en rättvis fördelning. Ett 

slag skall bytas mot annat. Med ridderlig logik går det inte att bestrida. Det skänker en känsla av legitimitet åt 

berättelsen. Utmaningen i sig må vara galen, men den är rättvis vilket gör den legitim och därför kan karaktär-

erna inte riktigt bestrida den. Snarare dras de till leken av detta upplägg. Också för läsaren är det tillräckligt, vi  

accepterar handeln. Rättvisan blir alltså ett fundament för acceptans, hur grymt ödet än är. 

Liknande rättvisefrågor återkommer på andra ställen i Herr Gawain, så till exempel i edgången mellan  Bertilak 

och Gawain när de båda skall byta dagens vinster vid kvällens ankomst. Rättvisan blir där en förutsättning för 

trofasthet. Genom ett rättvist uppförande, många gånger utläst som givmilt, knyter man trohetsbanden till sig. 

Kunde man klara av att vara rättvis och gick att lita på, då kom man som person att utgöra en trygg punkt i en 

problematisk värld, ty då som nu orsakade orättvisa, inte minst upplevd sådan, sociala slitningar. Som Gurevitj 

uttrycker det: ”Människor lider om de blir medvetna om att de inte är lika dana som andra.”160 I en värld där 

man ofta handgripligen tog vad man ansåg sig ha rätt till, måste uppvisat rättvisepatos onekligen ha gestaltat 

en form av trygghet.

Det är därför inte orimligt att anta att frikostighet som dygd i verkligheten fann mycket av sin förutsättning 

i just rättvisetanken och vice versa. Ett sådant utbyte finner vi hos Herr Gawain just i den ed som ingås mellan 

denne och Bertilak angående utbytet av dagens vinster:

’Men även,’ kvad krigsmannen, ’en överenskommelse vi gör:
Vad-så-någonsin jag vinner i skogen det vore till erat,

159 de Charny, Livre de chevalerie, kapitel 23:21
160 Gurevitj, Den svårfångade individen, s. 207
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Och vad vinst så ni vinner byt med mig därför.
Smakligt skifta vi så, svär med trohet,
Vare sig, man, så nyckfullt den andre vinner bättre’.
’Vid Gud’, kvad Gawain den gode, ’jag medger därtill,
Och det ni önskar till att leka, gott det mig tyckas.
Vem som bringar oss denna dryck, detta avtal är gjort.’161

Frikostigheten gestaltas tydligast av att Bertilaks jaktbyte förmodas vara en rikare gåva att skänka bort än de 

socialt betingade vinster som Gawain eventuellt kommer över under sin tid i borgen. Hela överenskommelsen 

är minst lika frikostig som den är rättvis från Bertilaks sida, men själva eden är ändå rättvis. Vad man än vinner 

skall man byta vid dagens slut. Ingen skall känna sig förnärmad om vinsten visar sig vara av olika värde. Gawain 

faller ut i ett spontant gillande till denna lek och det är uppenbart att han uppfattar sin bättre lott i avtalet. Det 

kan också vi göra och även om överenskommelsen kan tyckas obalanserad betraktad från Bertilaks horisont, 

får vi komma ihåg att han själv kontrollerar leken. Så god är därför denna överenskommelse att edkärlen bärs 

fram varpå den beseglas med en rituell skål.  

Allra tydligast kommer rättviseaspekten annars kanske i spel i romanens absoluta slutskede när Gawain bidar 

den gröne riddarens slag vid det gröna kapellet:

’Men skynda karl vid din tro, och ta mig till poängen!
Skänk mig till mitt öde och gör det utan dröjsmål,
För jag skall stå er ett slag, och röra mig ej mer,
Tills din mig slagit har – ha här mitt ord.’
’Ha åt er så’, kvad den andre, ’och häver den högt,
Och blickar vresigt som om vred han vore,
Han måttade åt honom så mäktigt, men inget mannen röra,
Återhöll stadigt sin hand innan såra kunde,
Gawain fast det bidar och vek i ingen lem,
Utan stod stilla som en sten eller stubbe även,
Som slingrad är i stenjordar med rötter hundra.
Då fröjdfullt, åter han mäla, mannen i det gröna,
’Så, nu har du ditt hjärta helt, slå jag behöver,
Håll er nu den höga huva som Artur er räckt,
Och behåll er hals vid detta kast, om den räddas kan’.
Gawain helt helhjärtat med ilska så sade:
’Vafalls! skörda på, du ivrige man, ni hotar för länge,
Jag hoppas att ert hjärta räds er själv!’
’I sanning’, kvad den andre mannen, ’så skräckinjagande ni talar,
Jag skall ej längre låta ditt ärende dröja
just nu.’
Så tar han honom steg att slå,
Och böjer både mun och ögonbryn,
Inget under att han misstyckte,
Som hoppades på ingen räddning.162

Vid flera tillfällen väljer den gröne riddaren att hålla in hugget medans Gawain står och väntar på sitt bane-

slag. Gawain försöker argumentera om att han nu ändå står fast så som han lovat, ty vid det här tillfället har 

han redan ryggat för slaget en gång. Men den gröne riddaren väljer istället att småprata med Gawain om hans 
161 Herr Gawain och den gröne riddaren, vers 45
162 Herr Gawain och den gröne riddaren, vers 92
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tapperhet. Det går att ana en indignation från Gawains sida om att detta förfarande är orättvist. Han har gått 

med på ett slag, men sannerligen inte på att pinas innan det faller. Till slut, när även det andra slaget uteblir, 

säger Gawain det rakt ut, ”ni dröjer för länge”, och tvekar inte att antyda att orsaken till denna orättvisa be-

handling står att finna i den gröne riddarens sinnes tveksamma kvalitéer. Det är inte svårt att se att det ’brott’ 

i skarprättarens behandling som upprör honom mest – är brottet mot det rättvisa.

Liksom i fallet med höviskhet och de andra dygderna bör man ha klart för sig att också rättvisetanken gene-

rellt är en rent inomridderlig affär. Den berör inte relationen mellan ridderskapet och omvärlden, även om både 

ridderskap och tidens tänkare kunde känna stort medlidande med folket i gemen. Detta medlidande är dock 

inte alltid så lättpåvisat skriver Huizinga. Särskilt under senmedeltiden tycks medömkan med andra männi-

skor ha varit uppseendeväckande svag.163 

Detta senare förhållande styrdes emellertid redan av den gudomliga ordning vilken man accepterade som 

närmast oantastlig. Kunde Guds ordning vara något annat än rättvis? Nej, det är tydligt, anser jag, att rättvisan 

handlar om att inte felfördela sina gelikar och att hedra dem med passande uppträdande liksom i fallet med 

höviskheten. Bortom detta härskade Guds outgrundliga hand och vad som än hände betraktades det som 

’rätt vist’ på ett mer himmelskt plan. Likväl utgjorde rättvisan en fundamental dygd. Att fela i den, var att vara 

ärelös. Huizinga antyder att det nära sambandet ”mellan riddaridealet och de höga religiösa värdena, med-

lidande, rättvisa, trohet är sålunda på intet sätt konstlat eller ytligt”.164

Frikostighet

Frikostigheten som dygd har anor långt tillbaka i nordeuropeisk kultur. Framträder allra tydligast gör kanske 

egenskapen i den nordgermanska diktningen. Gurevitj beskriver där dygden som en institution. Rikedom stod 

som symbol för tur, och vad viktigare var, om den distribuerades följde turen med på köpet. Exempel på detta 

tankesätt finns i Beowulf, Eddan och de isländska sagorna. Också i Chanson de geste har frikostigheten en roll 

varifrån den sträcker sig vidare in i riddarromansen. Översatt i ett mer medeltida uttryckssätt kan vi tolka den 

som att, ’de värdigas värdighet gör mig värdigare’.165 Vilket ju är en snarlik tolkning.

Frikostigheten intog en särskild plats bland dygderna i det att dess funktion var att hålla systemet med rid-

dersmän och deras följen, deras förläningar och så vidare, levande. Den var en förutsättning för ridderskapets 

och feodalväldets fortlevnad.  

Som i alla samhällen i alla tider var det ekonomiska underlaget avgörande för det politiska spelutrymmet, 

men i hur hög grad utgjorde tillgångarna också själva utrymmet? Det fanns mer eller mindre ingen mening 

med att lägga tillgångarna på hög, de var en del av den aktiva politiken, skapade ryktbarhet i sin verkan, inte i 

sin mängd. ”[För] den man som vill göra sig rikedom innan sitt rykte må skaffa sig sin rikedom, men där kom-

mer att höras lite om hans rykte; och mannen som önskar göra sitt rykte innan sin rikedom, och Gud skänker 
163 Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 17
164 Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 79, 95
165 Gurevitj, Den svårfångade individen, s. 48 f; Keen, Chivalry, s. 52, 69
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honom liv och hälsa, han kan inte misslyckas.” Så skriver Geoffroi de Charny i en diskussion om värdet av att 

tillskansa sig materiella värden i livet.166

Rikedomen, enligt ridderskapet, var alltså till för redistribution och inte för investeringar. Skatterna samlades 

in därför att man ville säkra allianser, skapa vänskapsförband och inspirera trofasthet med hjälp av dem. Detta 

förhållande underlättades naturligtvis av kyrkans stränga syn på snikenhet. Frikostighet kom helt enkelt att bli 

något som förväntades av en adelsman.167 Vidare inspirerade distributionen av värde till högt hållna undersåtar 

andra män att bli mer beslutsamma i sin egen strävan att uppnå högre värde i furstens ögon, menar Geoffroi 

de Charny.168

Det är inte förvånande därför att kunna konstatera att de tydligaste passagerna som ger uttryck för just detta 

i Herr Gawain och den gröne riddaren, för krav på frikostighet eller largesse, är de som beskriver två bankettmid-

dagar. Direkt i sagans inledningsskede fastställer författaren Artur som en allt igenom givmild och frikostig 

konung.169 Artur är generös, han har ett stort hov och i hans närhet är man lycklig. Efter en tumultartad jul-

klappsutdelning lotsas vi in i det överdådiga julfirandet. Alla viktiga deltagare namnges och deras platser vid 

bordet anges noggrant. Den med färggranna baner klädda salen fylls av musik från pipor och trumpeter, likaså 

finns ett överflöd av rätter och mängden är så stor att den knappast får plats på borden. Alla dessa yttringar, till-

gången till vackra tyger, instrument och överflöd av mat, är ett tidstypiskt uttryck för rikedom och frikostighet.

Undersåtarna vid sidborden flankerar givaren och hans närmaste uppe på tribunen. Även undersåtarnas antal 

är ett uttryck för frikostigheten, de skulle nämligen inte vara här om de inte vann någonting på det. Det kan 

samtidigt vara värt att notera att tanken om det ’runda bordet’ är som bortblåst i denna beskrivning, världen är 

tydligt hierarkisk. Uppenbart är också att den rikedom man tar del av är så omfattande att den rör deltagarnas 

hjärtan. Det är en scen som skulle kunna stå som mönstermall för frikostigheten i varje riddarroman.

Där står själv den ståtlige konungen rak,
Talandes höviskt om olika ting, till dem vid höga bordet,
Där gode Gawain satt Guinevere bredvid,
Och Ingraine a la Dure Mayn på andra sidan sitter,
Båda konungens systersöner och helt äkta riddersmän
Biskop Bawdewyn vid bordets början,
Och Ywain, Uriens son, äter vid hans sida.
Dessa var stadda uppå tribunen och tillbörligt serverade,
Däromkring mången säker man vid sidoborden,
Då kom första rätten till trumpeternas smattrande ljud,
Med många baner klara som därvid hängde
Med stort ljud av nobla pipor,
Vilda ivriga drillar ekon väckte,
Att månget hjärta helt högt hävdes av deras verk
Rika med färskt kött, och på så många fat,
Att svårt det var att finna plats framför folket,
Att sätta silvret som stuvningarna höll på duk,
Där var herre som fann för gott,

166 de Charny, Livre de chevalerie, kapitel 19:173
167 Keen, Chivalry, s. 155
168 de Charny, Livre de chevalerie, kapitel 18:9
169 Till vissa delar motsvarar funktionen i ridderlighetens frikostighet den hos den antika dygden mildhet (notera just ordet 
giv-mildhet) vars främsta utlöpare även där var att knyta undersåtar till sig. Att mildheten var något som visades från högre hier-
arkiska lager till lägre framgår tydligt av Bo Lindbergs (professor i idé- och lärdomshistoria) essä, ”Mildhet – Clementia” i Dygder-
nas renässans, Stockholm 2012, s. 71
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Där lagade utan saknad
Varje par tolv rätter hade;
Gott öl och ljust vin både.170

Vi anar här ett system som byggde på en synbart hämningslös omsättning. Ett sådant beteende krävde 

naturligtvis också ett stort inflöde. Detta behov, tillskansandet av själva rikedomen, mättades till stor del av 

krigs- och plundringsbyten från riddarnas egen sida. Föga förvånande var mannamodet en förutsättning för 

själva frikostigheten. Tapperheten var den dygd på vilken frikostigheten berodde. Striden var alltså inte enbart 

riddarens kall utan blev också hans livsnerv och veritabla navelsträng.171

Det ger sig kanske därför självt att lycka i ena änden i denna plundringsekonomi förutsatte armod i den 

 andra. Gurevitj skriver: ”[Varje] genomfört värdigt mål [...] var åtföljt av plundring och våldtäckt. Tillgripan-

det av rikedom följdes av fördelning bland [vapenbröderna], gåvor till sina vasaller och följeslagare samt den 

obegränsade konsumtionen av vadhelst som fanns kvar, vid fester.”172 Behovet av tillgångar drevs naturligtvis 

också av ridderskapets längtan att fjärma sig från övriga samhällsskikt och en vilja, med intilliggande möj-

lighet, att skaffa sig ett något litet bättre liv. ”Ära och rikedom uppskattades mera intensivt”, skriver Huizinga, 

”ty de bröt mot fattigdomens och ringhetens elände. En pälskantad ämbetsdräkt, en flammande brasa, en 

bägare vin [...] gav ännu [en] intensiv njutningskänsla [...].”173 Den som kunde erbjuda detta, drog naturligtvis 

också trogna vasaller till sig.

Festen hade därmed en särskild roll, utöver det rena nöje man fick ut av den. Guldet och tillgångarna skulle 

distribueras på stortstilat manér efter väl etablerade regler, ritualer, härolder, tornerspel, hyllningar med mera 

och själva proceduren krävde att så skedde i full offentlighet vid långa bänkrader av deltagare med ett överflöd 

av fria gåvor. Hela hovfesten kom faktiskt att få sin form från detta ideal.174

Låt oss återigen återvända till Gawain. Efter hans irrfärder i den walesiska ödemarken når han fram till 

slottet Hautdesert. Där återkommer vad som närmast måste betraktas som en repris och en slags avbildning av 

livet vid kung Arturs eget hov. Det utgör en kontrast till livet utanför hovet:

Ett säte framför eldstaden, där kolet brann,
Var prytt för herr Gawain helt med kläden,
Kuddar uppå lapptäcken, skickligt gjorda båda;
Och sedan en vacker mantel var på den mannen lagd.
Av brunt silke, broderad helt rikt,
Och skönt fodrad inuti med fällar av det finaste,
Av äkta hermelin gjord, hans huva av samma;
Och han satt i det sätet så skönt,
Och värmde honom snart, och därav hanns sinne läkte.
Snart var iordningställt ett bord på tripoder helt fagert,
Klätt med rena kläden som helt vita var,
Baldakin och saltkar och silverskedar. 
Vigmannen tvagde sig så, och gick till sin mat.
Männen honom gav rikt nog,

170 Herr Gawain och den gröne riddaren, vers 6
171 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 198
172 Gurevitj, Categories, s. 253
173 Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 15
174 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 198; Gurevitj, Categories, s. 248; Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 306
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Av flera grytor och primörer, kryddade med det bästa.
Dubbelt upp, som det faller sig, och flera sorters fisk,
Några bakade i bröd, några bragda på glöden,
Några inlagda, några stuvade strödda med kryddor,
Och av såser så lena att munnen njöt.
Riddaren höll det för en fest helt öppet och ofta,175

Gawain bereds plats framför den värmande eldstaden, en rik samling tyger och fällar står till hans förfogande, 

man täcker honom med en vacker broderad mantel fodrad med det dyrbaraste av pälsverk. Denna mantel har 

en viktig plats och återkommer i många riddarromanser som ett uttryck för sann givmildhet eller gästfrihet. 

Denna samma läker Gawains sinne och andra små nyanser antyder återigen rikedomens helande kraft. Det 

kan röra sig om ett saltkar eller några utsökta silverskedar. Här dukas upp ett bord med rätter serverade på 

dyrbara fat. Det är ett överflöd av fastemat, särskilt fisk, i otaliga konstellationer. Till slut kallar Gawain det för 

en fest, han är säker hos sin gästgivare. Vad vi ser är i grund och botten en borgherre som med sin frikostighet 

knyter en riddares trohetsband till sig.

Även på andra ställen förekommer tydliga anspelningar på frikostighetsidealet i romanen. Det är inte svårt 

att se Bertilaks gåvor av jaktbyten i förhållande till Gawains omfamningar och trohetsintygande kyssar i ljuset 

av samma givmildhet och som en markering av förhållandet mellan givare och tagare. Också rustningsscenen i 

Camelot just innan Gawain ger sig ut på sin resa skulle kunna ses i samma ljus – där är det då länsherren som 

rustar den riddare som skall försvara hans heder som är själva symboliken.

Nu var det inte enbart riddarna som omfattades eller var beroende av denna frikostighet som sitt försörjnings-

nav. Det var förvisso ridderskapet och de högre ståndens privilegium att utöva detta beteende, men de var inte 

de enda som närdes av det. Vid hoven vistades en mängd andra människor som närdes av samma utflöde.  Dessa 

klerker, trubadurer, lärde och så vidare möjliggjorde i sin tur den höviska hovvärldens rika kultur. Det var en 

mängd klienter, som med Maurice Keens ord, utan tvekan ”hängde kvar [i systemet] med händer och klor”.176

Tveklöst gällde detta också det lägre ridderskapet och deras osäkra situation. Alla de som stod utan egna län 

eller oförmögna att själva kunna knyta hov till sig; de flesta utav dessa uppskattade säkert denna sed. Om detta 

vittnar den ridderliga litteraturen. Där är det alltid härligt att hamna i en nobel herres gunst. Just av denna 

anledning förefaller det antagligen naturligt att mytbildning och verkliga preferenser understrykte ledare som 

visade prov på stor generositet gentemot sina undersåtar. För riddersmännens del då gärna i form av vapen, 

rustningar och goda springare.177

Frikostighetens roll stannade emellertid inte enbart där. Dess utövande möjliggjorde, och utnyttjades sanner-

ligen, för ridderskapet att ytterligare kunna förstärka den fästning de byggt av sina dygder. Ett försvarsverk 

som vi vet skapats med avsikt att särskilja det egna ståndet mot de omgivande. Den skarpa kontrasten mot den 

vanlige bondens sparsamma vardag är uppenbar redan från början. 

Särskilt används detta varmhjärtade och frikostiga ideal också för att skapa en kontrast mot den framväxande 

bourgeoisien. Detta stånd eller kast, som ju inte hatades av kyrkan ensamt, utan vilket med sin önskan om 
175 Herr Gawain och den gröne riddaren, vers 37
176 Keen, Chivalry, s 22
177 Keen, Chivalry, s. 26-29
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stabila fredliga förhållanden, ränteupptagning, snikenhet och samlarvilja, måste framstått som en ren antites 

till ridderligheten. Detta motstånd mot köpmannasamhället erbjöd en punkt där klerker och ridderskap kunde 

mötas och det är som bekant inte ovanligt att köpmannen framställs både som motbjudande och befläckad 

i den medeltida konsten.178 I denna konflikt blev, ”Radix omnium malorum est cupiditas”, det gemensamma 

måttot.179 Rikedom skapade ondska och ju mer välbärgad man var, desto fegare var man antagligen i gengäld.180 

Avslutningsvis kan det vara värt att påpeka att som andra kulturella yttringar stod inte heller detta omättliga 

omsättande av tillgångar utan kritik i sin samtid. Det fanns alltid en eller flera utav kyrkans män till hands som 

stod redo att förbanna och fördömma. St Bernhard av Clairvaux var en sådan. Han skriver i sin kritik om den 

förgänglighet som ryms i ridderskapets överdåd, hur det brukas till att sprida ond bråd död omkring sig, hur 

det i hans ögon saknar nytta:

”Vad så, O riddersmän, är detta fruktansvärda fel och vilken denna obärbara drift som bjuder er att slåss 
med sådan pompa och strävan, och allt till ingen nytta utom död och synd. Ni täcker era hästar med 
silke, och plymar era rustningar med jag vet inte vad för trasor; ni målar era sköldar och era sadlar; ni 
utsmyckat era delar och sporrar med guld och silver och dyrbara stenar, och sedan i all denna härlighet 
rusar ni till ert fördärv med skräckfylld vrede och i orädd dårskap.”181

Trofasthet

Riddaren var medeltiden igenom beroende av ett samhällssystem som var starkt hierarkiskt. Från konungen, 

via länsherrar och ridderskap, präster vidare till köpmän, hantverkare, bönder och egendomslösa avspeglade sig 

en vertikal ordning inrättad av Gud, åtminstone i tanken. I verkligenheten fasthölls mycket utav den rådande 

ordningen av trohetsband i det horisontella planet. Här var nästan samtliga samhällsfunktioner beroende av 

att en människa höll sitt ord till en annan. På slagfältet förstärktes naturligtvis nöden, här kunde edsbrott 

bokstavligen leda till rikens undergång. Häri ligger mycket av trofasthetens motivation som dygd. “Lojalitet 

möjliggör moralens – och samhällets – fortlevnad under en längre tid”, skriver Eva Kärfve. Den möjliggör för 

oss att kunna överblicka framtiden. ”[Det är] den grundläggande dygd som gör de andra möjliga.”182

Det var riddarens ord på att han tjänade en viss herre som utgjorde grunden i den senares maktposition. 

I gengäld knöts som säkerhet riddarens ord till hans heder. En riddersman som inte gick att lita på var av 

naturliga skäl obrukbar för dem som skulle försörja honom och lojaliteten visades allra lämpligast genom 

vapen tjänst för sin furste i krig och denna trohet föresatte mod med liv som insats.183 Omsatt i mod gjorde 

detta naturligtvis ont och kostade inte så sällan i ren smärta. Det är rimligt att tro att den ibland övergick i ren 

paralysering – obrukbarhet.184 Även Gawain felar ju här för ett ögonblick. 
178 Kaeuper, Chivalry and violence,s. 194
179 ”Snikenheten är allt onts upphov”. Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 39
180 Gurevitj, Den svårfångade individen, s. 195
181 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 76;  St Bernhard av Clairvaux (f. 1091 - d. 1153) var en fransk abbot och mystiker som 
inte minst argumenterade för Tempelherreordens skapande. De religiösa riddarordnarna kom delvis att stå som samhällsfilosofiskt 
alternativ till det mer sekulära ridderskapet.
182 Kärfve, ”Lojalitet” i Dygdernas renässans, Stockholm 2012, s. 229
183 de Charny, Livre de chevalerie, kapiel 5:12
184 Österberg, Eva, ”Mod – krigarideal och allmänmänsklig dygd” i Dygdernas renässans, Stockholm 2012, s. 47
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Samtidigt krävde det privilegierade levernet sin tribut i denna form av underkastelse. Lojalitet var ett krav 

från personer med högre status på de med lägre, för att de senare alls skulle kunna uppgå i riddarkastets krets. 

 Lojalitet visas alltid uppåt i en hierarki menar Kärfve.185 Från män där lydnad inte längre kunde dikteras, måste 

den istället intygas och bevisas. Kravet var alltså hårt, men belöningen var kollek tivet, menar Kärfve.186

I källorna framträder därför ett ivrigt trohetsintygande gentemot furstar och andra människor. Huizinga 

skriver om detta: ”Tillgivenheten för fursten bar en barnslig impulsiv prägel; det var en omedelbar känsla av 

trohet och gemenskap. Det är en utvidgad form av den gamla starka känsla, som förband edgångsmännen med 

käranden, kämparna med sin herre och som i fejd och strid flammade upp till en allt förglömmande lidelse.”187

Läsningen av Herr Gawain avslöjar snart att också vårt studieobjekt är inblandad i ett flertal olika trohets-

förbund vilka gärna både knyts och bekräftas och återknyts. Det verkar aldrig ha gått att intyga sin trohet för 

mycket. Ett exempel på Gawain som trofast edgångare och lika trofast undersåte fann vi när han anhöll om att 

få ta Arturs plats i kampen mot den gröne riddaren. Väl beviljad detta krävs det naturligtvis också en ed till 

hans möjlige nemesis:

Sedan säger till herr Gawain riddaren i grönt,
’Återsäger vi vår ed, innan vi vidare går,
Först jag edhåller er, ädle, vad ni bär för namn,
Som ni må säga mig i sanning, som jag lita må!’
’I god tro’, kvad den den gode riddaren, Gawain jag heter,
Som ger er detta slaget, vad som faller härefter,
Och vid denna tid om tolv månvarv tar av er ett annat,
Med vilket vapen så ni önskar, och med ingen vigman annan
uppå jorden’.188

De båda riddarna svär som vi ser eden som föreslagits om igen, de befäster den med namn. Själva presen-

tationen med namn blir en garant för ärlighet. Litteraturen skvallrar om att man inte avslöjade sitt namn till 

vem som helst. Namnet var förbundet med namnägarens heder och demaskerandet av det blev till själva det 

sigill med vilket man slöt förbund två okända män emellan. Man kan alltså påstå att avslöjandet av namnet är 

en direkt motsvarigeht till ett dokuments undertecknande. Först när det är på plats är förbundet helt slutet.

Lojaliteten är, som Richard Kaeuper skriver, ”något förvånande” den kanske mest frekvent omnämnda dygden 

i den ridderliga litteraturen.189 Den är ständigt närvarande. Lojalitetens ständiga florerande reser naturligtvis 

en allvarligt menad fråga om hur det egentligen stod till med denna dygd, vilken uppenbarligen så ständigt 

måste inpräntas. Samtidigt visar frekvensen också på dess centrala plats i medeltidens beteendemönster, den 

belyser den uppenbara svårigheten med att hålla sitt ord i alla led. Det måste ibland ha tett sig som en tillsynes 

omänsklig uppgift. Just denna omöjlighet spränger ju också som en röd tråd tvärs igenom hela Herr Gawain 

och den gröne riddaren. Gawains konfrontation gäller i hög grad en konflikt mellan, och ett brott mot, hans egna 

trofasthetslöften.

185 Kärfve, ”Lojalitet” , s. 241
186 Kärfve, Konsten att bli människa, s. 198; Kärfve, ”Lojalitet”, s. 233
187 Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 31
188 Herr Gawain och den gröne riddaren, vers 17
189 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 187
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Anklagelsen om bristen i trohet var under 1300- och 1400-talet särskilt aktuell, skriver Maurice Keen. Allt 

oftare fick det ridderliga trohetsidealet skämmas, inte minst när det kom till att betala lösen för sina fängslade 

ståndsbröder.190

Låt oss då återvända till Gawains moraliska åtaganden. Ett exempel är de gånger Bertilak och Gawain lovar 

att byta vinsten av jaktbyte och bytet från hovlekarna. Detta löfte upprepas och befästs trefalt i berättelsen, en 

gång före varje ny dag. Skålen förseglar förbundet och det krävs inga större ansträngingar för att kunna se att 

ed-hållandet är knutet till frikostigheten, allt sker i närhet till vin och andra lustigheter:

Och sedan vid härden i kammaren de satt,
Tjänarna val av vin ofta dem bjöd,
Och efter i deras lustigheter de överenskom i morgon,
Att hålla samma eder som de förut gjort:
Vad prövning så bidar, deras byten att byta,
Vad nytt så de vunnit, om natten när de möttes.
De gick ed på pakten framför hovet alla;
Brygden var buren fram i ed-kärlet då;191

 

På liknande sätt upprepas Gawains löfte till Bertilaks unga hustru att han skall vara och förbli hennes trofaste 

och trogne tjänare. På detta svär han över Jesus Kristus själv och fäster sin heder på högsta möjliga nivå. Denna 

ed försätter honom förövrigt i hans allvarliga dilemma. Gawain tvingas senare bryta löftet om utbytande av 

gåvor med Bertilak, för att inte avslöja det kärleksband som han fått i gåva av densammes hustru: 

’Jag önskar er vilja fullgöra vid min makt,
Som jag är högt förpliktigad, och för alltid skall,
Vara er tjänare till er, så rädde mig Trettonde!’192

Trohet blev därför på sätt och vis det största värde en person kunde ha i en värld nästan helt i avsaknad av 

andra säkerhetsnät. Det är lätt att relatera till oss själva hur beroende vi är av personer vi kan lita på. Lojalitets-

förbunden sträckte sig i alla världens väderstreck, så man hade att hålla reda på helt enkelt. Det fanns dock två 

riktlinjer påpekar Keen. Högst status hade lojaliteten till den som var ens herre, därefter kom lojaliteten till 

den som hade en plats i riddarens hjärta.193 I Herr Gawain vänder Gawain på den här ordningen och det blir 

ett brott inte enbart mot Bertilaks förtroende utan också mot Gawains ridderlighet i stort. Överhuvudtaget 

var hjärtats trohet drivkraften bakom riddersmannens aventiure. Äventyret var oftast knutet till trånaden efter 

en kvinnas hjärta, och detta hjärta kunde endast nås via äran hos en man. Samma ära var direkt beroende av 

riddersmannens lojalitetsmoral menar Kärfve.194

Keen argumenterar längs en liknande linje. I slutändan blev ett brott mot trofastheten precis som ett brott 

mot tapperheten ett brott mot den egna hedern. Redan i den tidiga riddarlitteraturen uppstår konflikten 

190 Keen, Chivalry, s. 175
191 Herr Gawain och den gröne riddaren, vers 56
192 Herr Gawain och den gröne riddaren, vers 61
193 Keen, Chivalry, s. 185
194 Kärfve, Konsten att bli människa, s. 57
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 mellan sann och falsk ridderlighet.195 Ett sådant brott blir också ett tillkortakommande inför egenvärdet och 

en enorm prestigeförlust just därför att de ridderliga dygderna är den kanal genom vilken riddersmannen sär-

skiljer sig från andra.196

Naturligtvis var den också fästad på andra punkter. Det fanns exempelvis en stark känsla av att riddaren också 

måste vara trogen sina övriga ridderliga dygder. Ett brott mot dem var ett moraliskt tillkortakommande minst 

lika allvarligt som ett edsbrott mot en människa. Gawains utläggning om detta i romanens slutskede är ett 

belysande exempel på just denna relation. Kaeuper skriver därför att: ”Trofasthet måste tolkas som edhållande, 

och var i första rummet fästad till ridderligheten själv. Man måste vara sann ridderligheten och dess ideal.” 

Han går så långt som att säga att riddarens första plikt var mot hans egen teoretiska essens. Han måste värna 

sin privilegierade samhällsposition. Denna relation förutsatte emellertid lojalitet även i den verkliga världen 

för sin bekräftelse. Utan lojalitet mot andra saknade han fundament för sin existens. Vi ser alltså att riddarens 

funktion var starkt knuten till hans trohet på ett rent praktiskt världsligt plan. Redan i Rolandsången är det 

tydligt hur Roland bryr sig mycket mer om sin lojalitet till Karl än relationen till Gud. Ridderligheten, som 

mycket väl så långt skulle kunna vara en individuell kraft, eller som Kaeuper menar rent av en anarkisk dito, 

knöts via lojaliteten till medeltidens kollektiva ethos. Den fästes dessutom som de flesta andra dygder med viss 

naturlighet, vid riddarens mest funktionella dygd, tapperheten. Här utgjorde lojaliteten det roder, ”vilket styrde 

kärlet av tapperhet intill acceptabla kanaler”.197

Hövisk kärlek

Det finns flera frågetecken kring den höviska kärleken som dygd. Har den alls existerat? Var det en dygd 

 eller enbart en funktion? Kan vi rent av betrakta den höviska kärleken som en akademisk konstruktion utan 

förankring i den kultur där den skulle ha utspelat sig?198 Som svar på denna fråga nöjer jag mig ett bekräftande. 

Dygden har med säkerhet existerat. Insikten om kärlekens kraft och strävan mot heder, och då gärna i kvin-

nans ögon, togs på stort allvar och utgjorde en vital drivkraft och inspiration. 

Tanken om denna ’hjärtats adel’ både uppstod hos och förskönades av de samtida trubadurerna.199 Bilden blev 

dock kraftigt accentuerad under romantiken och efterföljande epoker. Även den moderna populärkulturella 

tolkningen har ofta dragit ett likhetstecken mellan ridderlighet och hövisk kärlek. Icke desto mindre återkom-

mer ständigt denna särskilda sorts romans i riddarromanen. Den sensuella känslan som drivkraft för riddaren 

finner vi även i andra medeltida källor, och hos Goeffroi de Charny:

”Därför skall män älska i hemlighet, skydda, tjäna, och hedra alla de damer och fröknar som inspirerar 
riddare, svärdsmän, och väpnare att genomföra värdiga dåd som skänker dem heder och ökar deras rykt-
barhet. Och dessa nobla damer skall, som deras plikt är, älska och hedra dessa värdiga krigsmän vilka, i 

195 Keen, Chivalry, s. 234
196 Gurevitj, Categories, s. 201
197 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 185 f
198 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 209
199 Keen, Chivalry, s. 193; Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 82



55

avsikt att förtjäna deras nobla kärlek och deras godhet, utsätter sig för så mycket fysisk fara som deras 
liv i vapen kräver från de som strävar att nå och uppnå den höga ära genom vilken de hoppas att förtjäna 
att få vinna sina damers kärlek.”200

Här framgår tydligt hur den föreställs tjäna och hedra de inblandade. Den liksom driver krigförarna genom 

att inspirera dem till att göra mer och bättre. Detta i sin tur ökar deras ryktbarhet. I gengäld skänker kvinnan 

sin kärlek till dem som utsätter sig för fara och besannar på så sätt riddersmännens förhoppningar.

Men, denna acceptans, ”och validering av kärleken, glädjefull och världslig som den är”, utgör inte kärnan i 

de Charnys bok menar Kaeuper.201 Barron å sin sida trycker på en tolkning i den andra riktningen, en tolking 

som förefaller lika sann. ”[I] den koden var hängivenhet till kvinnan en primär artikel: skydd av de svaga var 

det huvudsakliga bekymret för riddersmännen, endast de tappra förtjänade de fagra, och kärleken till/från en 

ädel kvinna inspirerade det perfekta utövandet av ridderlighet, mest perfekt när hon var ouppenåelig, redan 

gift med en annan.”202

Intressant kan vara att just denna slitning mellan tapperhet och kärlek, en slags grind mellan könen, både 

uppmärksammades och problematiserades redan under medeltiden. Kravet på tapperhet, kom mer eller min-

dre att upphäva möjligheterna till en normal kärleksförbindelse – i vars ställe en teoretisk dröm fick träda in. 

Svårigheten på att finna den här balansen har också studerats. Inte minst berättelsen om Parzival utgör här ett 

utmärkt och väl använt studieobjekt. Den unge riddaren slits ständigt mellan kallet att bege sig på äventyr och 

den ofullbordade kärleken till sin hustru.203

Ytterligare frågetecken reser sig ur förflutenhetens djup, inte minst om hur den höviska kärleken manifes-

terade sig? Det var en dygd med en komplex grund, som tog avstamp långt ner i de medeltida släktförhålland-

ena. Detta beteende var format som ett slags substitut för alla de riddersmän vilka saknade klass eller heder nog 

att gifta sig ståndsmässigt och inleda amorösa förhållanden med kvinnor av hög börd. Den höviska kärleken 

var därför högst flyktigt knuten till förlovningar och äktenskap. Huizinga menar att kärleken i denna form 

snarast utgjorde en lek i form av, ”konversation, litterär förströelse i allt som rörde det förfinade kärlekslivet”.204

Samtidigt får vi inte glömma att synen på kvinnan under medeltiden var påtagligt heterogen. Kyrkans män 

och kvinnor målade upp en bild med egna färger, ridderskapet en annan.  de Charny tror fullt ut på den höviska 

kärleken, men i kontrast finner vi många ställen i medeltida källor där kvinnan framställs i allt annat än bra 

dager. ”Det blåste från alla håll”, skriver Huizinga. ”Från det andliga livets värld ljuder förbannelsen över allt 

vad kärlek heter [...].” Men menar Kaeuper, och jag håller med, vi måste där skilja synen på kvinnan som 

metafysiskt fenomen och viljan till jordisk kärlek.205

Denna tvehågsenhet avbildar sig också i Herr Gawain och den gröne riddaren. Mer eller mindre hela den 

tredje akten tar sin grund i hur Gawain ställs inför sin egen ridderskods krav på höviskt kärleksutövande när 

Bertilaks hustru försöker egga honom till alltmer erotiska äventyr. Följer vi historien framträder bilden av den 
200 de Charny, Livre de chevalerie, kapitel 20
201 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 285
202 Barron, Sir Gawain, s. 2
203 Kaeuper, Chivalry and viloence, s. 219 f.
204 Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 157
205 Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 168; Kaeuper, Chivalry and violence, s. 212
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höviska kärleken inte enbart som en legitim dygd, utan att den dessutom tydligt beskriver vad som förväntas 

av en ståndsman av Gawains särskilda kaliber. I berättelsen utgör den höviska kärleken bas till hela historiens 

framåtskridande och det är denna som i slutändan också stjälper vår riddersman i hans försök att hålla samtliga 

trohetsband intakta samtidigt.

Ty den prinsessan för pris pressade honom så hårt,
Manade honom så nära kanten, att han nödgades behövde,
Antingen där fånga hennes kärlek, eller högljutt vägra.
Han månade om sin höviskhet, med mindre han kretin var,
Och mer om sitt missdåd skulle han synd begå,
Och förbrytare vara för den mannen som tornet ägde,
’Gud förbjuder’, kvad mannen, ’det skall icke infalla!’
Med kärleks skratt lätt han lade åt sidan,
Allt det tal om särskilda känslor som sprang från hennes mun.
Kvad den kvinnan till ädlingen, ’Skam ni förtjänar,
Om ni ej älskar det liv som ni ligger bredvid,
Framför alla människor i världen mer sårad i hjärtat,
Förutom om ni har en käresta, en älskad, som behagar er bättre,
Och omfamnar trohet till den kvinnan, fästad så hård,
Att du förlora ej önskar – och det tror jag nu.’206

Ovan ser vi ett tydligt exempel på den höviska kärlekens sexuella natur. Den unga hustrun tvingar mer eller 

mindre Gawain att acceptera hennes mer köttsliga begär. Det som följer därefter är än mer intressant. Kan 

vi här uttyda att om Gawain verkligen skulle säga emot så skulle han kunna hållas för att vara en man av låg 

heder? Det verkar så. Ändå kan han inte tillåta den unga kvinnans önskan, det blir ju ett brott mot hennes 

make, borgherren Bertilak till vilken han redan är förbunden. Gawain återvänder därför till att hänvisa till sin 

höviskhet mot vilken han inte vill bryta. Han förkastar inviten men stannar ändå kvar i själva kärleksspelet 

som med ett skratt. För den unga hustrun kan det bara finnas en förklaring till Gawains vägran. Endast om 

han håller någon annan kär kan hans nekande till hennes kropp vara logiskt. Hon anklagar honom för att vara 

skamlig som inte älskar henne tillräckligt, men också detta förnekar Gawain. Läsaren kan knappast undgå att 

uppfatta vägran som en onormal handling.

 de Charny skriver: ”[Säkerställ] att kärleken och älskandet är sådant att just så kärt som var och en av er 

skulle hålla er egen heder och goda rang, skall ni vakta er dams heder över allt annat och hålla hemlig kärleken 

själv och all den vinst och de hedersamma belöningar du skördar ur den [...].”207 Gawains tvångsmässiga 

strävande att  följa detta budskap ställer honom till slut inför sammanbrottets faktum. Hans trohet till hustrun 

tvingar in honom i falskhet mot slottsherren.

Det blir en dubbel bild som Gawain – och därmed historiens författare – ger uttryck för när hela sanningen 

presenteras av Bertilak i romanens slutscener. Här finner vi roande läsning när Gawain med närmast barnslig 

förvirring utkämpar en inre en strid som så långt det går kan liknas vid en riktig kamp. Det kan vara värt att 

notera att den här friktionen mot den höviska kärleken är något som omger Gawain också på andra ställen i 

206 Herr Gawain och den gröne riddaren, vers 71
207 de Charny, Livre de chevalerie, kapitel 19:197
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litteraturen.208 När allt är över förbannar han i ljuset av sin nyvunna kunskap hela kvinnligheten som sådan. 

Det är just denna dubbelhet som Kaeuper talar om. I Herr Gawain och den gröne riddaren läser vi följande:

’Som så hennes riddare med hennes ord förstulet handlat,
men det är inget underligt att en dåre gjord,
Och genom kvinnors knep vinnes till sorg,
Ty så var Adam på jorden med en lurad,
Och Salomon av många olika, och Samson likaledes –
Delila delte honom hans öde – och David därefter,
Var bländad av Batseba, som mycket missöde led.
Nu dessa var omsvepta med hennes list, det vore vinst stor,
Att älska dem väl och lita till dem ej, om man så kunde,
Ty dessa var fordom friast, som följde alla det sälla,
Högt över alla dessa andra, under himmelriket
som musade;
Och alla var de bedragna,
Med kvinnan de hade;
Som jag är nu bedragen,
Mig tyckes jag borde vara ursäktad.’209

Gawain kastar sig ganska handlöst in i en nästan svavelosande utläggning om effekten av kvinnors knep.  

Han jämställer sig med karaktärer som Salomon, Samson, David och till och med Adam själv. Inget annat kan 

komma därav än sorg hävdar han och pekar på dessa som fordom likt honom själv har blivit omintetgjorda av 

kvinnlig list och svek. Slutsatsen från detta blir, anser Gawain, att han efter detta förräderi från Bertilaks och 

Morganas samt den unga hustruns sida – ett förräderi som förövrigt diskuterats väldigt lite i litteraturen om 

det här verket – borde vara ursäktad, eden är hållen, brottet kom till följd av en kärlekslögn. Ödet är utmätt, 

Gawain vill resa hem.

Kärleken är alltså närvarande i den medeltida litteraturen. Även om riddaren förväntades hålla kärleken till 

den höga frun hemlig, eller som här i Gawains fall stänga den ute fullständigt, byggde den på att man tjänade 

sin älskade på samma sätt som man tjänade sin herre. Detta styrktes ju som vi såg av trohetsförbindelsernas 

rangordning i kapitlet om just trofasthet. Känslan är helt enkelt en utav de moraliska och estetiska katego-

rierna för ridderligheten.210 Den höviska kärleken blir därför både en slags dubblering av trohetsdygden och 

ett amoröst utlopp och den var till skillnad från platonsk kärlek verkligen en erotisk övning. Det var dock en 

kärlek som sällan förväntades realiseras i ett utlopp annat än i vildsinta fantasier om trånad och ouppnåelighet. 

Den utgjorde också ett led i riddarens mer vidsträckta skyldighet att skydda de underbemedlade i samhället. 

Han skulle skänka heder åt kvinnor och fröknar och bistå dem till gränsen av sin egen förmåga.211 Samtidigt  

menar Keen, återkommer med all tydlighet i litteraturen tanken att den höviska kärleken, och hela det höviska 

förhållandet till kvinnan, enbart gällde de av de högre stånden. Detta har vi också sett i tidigare kapitel. Den 

gemena människan, oavsett kön, kunde alltid räkna med skymfningar och våld av olika grovhetsgrad. Noterbar 

för just denna problematik är Sir Thomas Malorys Le Morte Darthur. Hos honom kan vi exempelvis utläsa 

208 Kärfve, Konsten att bli människa, s. 118
209 Herr Gawain och den gröne riddaren, vers 97
210 Gurevitj, Categories, s. 203 f
211 Keen, Chivalry, s. 7
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att riddarna kring det runda bordet svurit en ed om att inte våldta kvinnor. Det faktum att frågan lyfts upp 

bör naturligtvis ses mot en bakgrund av vad författaren ansåg var sin tids behov och i någon mån bör avsikten 

dessutom ha varit att det skulle vara iögonfallande.212 

Man skall dock då ha i åtanke att Malorys verk är från sent 1400-tal och därmed tillkommen efter Herr 

Gawain, i medeltidens absoluta slutskede. Kaeuper skriver dock att ’kärleksvåldet’ betraktades som ett stort 

problem redan på 1100-talet. De ständiga krigen, inte så sällan framdrivna av tapperhetskravet, innebar i prin-

cip återkommande plundringar. I deras kölvatten kom även våldtäkter, även mot de högre ståndens kvinnor.213 

Huizinga tillägger som en slags justering av verkligheten: ”[Den] har i alla tider varit sämre och råare än det 

förfinade litterära kärleksidealet har sett den.”214 En aning av detta kan man få av Bertilaks hustru när hon 

upplyser Gawain om just möjligheten för honom att ta henne med våld. Gawain nekar emellertid till denna 

möjlighet, det är helt enkelt inte acceptabel sed i hans eget land.215

Gudsfruktan

Fromhet, sade Dionysius Kartusianen, ”är ett slags ömhet i hjärtat, vilket lätt röres till medlidandets tårar. Man 

bör bedja om tårarnas dagliga dop”.216 Fromhet eller gudsfruktan? Orden har olika klang, och inget utav dem 

förefaller precist beskriva den ridderliga dygd till vilken vi önskar binda dem. 

Vi har dessutom redan sett att ridderskapet valde att skapa sin egen relation till Gud och kyrka. Gentemot 

samma kyrka hävdade man till och med ett slags tolkningsföreträde i många trosfrågor. Det innebär inte 

att man ställde sig utanför kristenheten, men det kristna livet krävde ett sekulariserat uttryck i ridderskapet. 

Ridder skapet, hävdar Kaeuper, ägde en egen tolkning av kyrkans idéer. Man valde själva vilka tankegångar man 

accepterade och vilka man förkastade.217 

Huizinga kan sägas konfirmera de tankegångarna. Man uppfattade sig som oberoende inom aristokratin, 

och man kunde göra det eftersom man själva ägde ”ett stycke kultur” som satte upp egna normer i frågor 

om litteratur, kärlek, umgängesformer. De ridderliga dygderna utgjorde redan en norm och därmed kunde 

kyrkomännen utan skrupler ställas vid sidan om. Överhuvudtaget fanns det i den medeltida befolkningen en 

motvilja, en känsla som måste ha accentuerats hos ridderskapet, mot de som var oförmögna både att strida och 

ingå äktenskap på grund av sina kyskhetslöften. Ridderskapets emfas på tapperhet och kärlek stötte helt enkelt 

kyrkans män ifrån sig som en felriktad magnet.218  

Om vi beaktar medeltidskulturens homogena karaktär, inte minst sådan den framställs av Gurevitj i upp-

satsens teorikapitel, bör vi dock inte tro att man ställde sig utanför tidens normala idé- och tankekomplex. 

212 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 228
213 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 225
214 Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 140
215 Herr Gawain och den gröne riddaren, vers 59
216 Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 7; Dionysios Kartusianen (f. 1402 - d. 1472) betraktas allmänt som den siste skolastikern. 
Han var magister i Köln och i slutet av sitt liv prior för det Kartusianska klostret i Roermond.
217 Keen, Chivalry, s. 76; Keuper, Chivalry and violence, s. 86
218 Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 135, 218
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Varje vrå av det medeltida livet var fyllt av kristen föreställning och handling och av dessa var man alltjämt en 

del.219 Kärfve skriver: ”[Det finns] ingen anledning att överdriva skiljaktigheterna mellan den ridderliga och 

den kyrkliga moralen”, och fortsätter sedan, ”Det var snarare frågan om ett ömsesidigt utbyte mellan två poler 

i hierarkins topp [...]. ”220 Som vi också sett genomsyras medeltidens litteratur av hänvisningar till kristendo-

mens läror och pantheon. Ridderskapet var naturligtvis inte alls skilt från detta, tvärt om, men man var tydligt 

ohörsamma mot kyrkans uppfattning i vissa trosfrågor. Något annat vore så klart omöjligt att påstå i ljuset av 

alla de religiöst grundade riddarordnar med vilkas hjälp vi ofta identifierar medeltiden.

Gurevitj vänder dock på argumentet och hans synsätt ger kanske en förståelse för den nära relationen mellan 

kristen tro och ridderskap. Korsriddaren var, säger han, den högsta typen av en man i rustning. Han var mer än 

någon annan Miles Christi – Kristus egen krigare. Idealiseringen av riddaren kunde därmed sträckas ut bortom 

hans krigiska natur, fysiska egenskaper och i övrigt stränga levnadskod – förstärkt ytterligare i ridderskapets 

olika ordnar – till att uppfatta honom som en individ i Guds och kyrkans tjänst. Också i Gralhistorierna finner 

vi en bild som visar oss att riddaren inte var så mycket i kristenhetens tjänst som han ansågs vara en manifesta-

tion av kristendomen själv.221

Det är dock skillnad på religiöst betingad sanktion och motivation. Men den ständigt närvarande religiö-

sa diskussionen låter oss ändå närma oss en förståelse av den gudsfruktan och fromhet som utgjorde dygd. 

 Geoffroi de Charny skriver: ”Skulle dessa män åta sig äran för alla dessa kvalitéer, troendes att de alla stam-

made från dem själva, och skulle de inte skänka tack som sig borde och det är deras plikt att göra till denna 

mäktiga sol, till denna Allsmäktige Herre från vilken de har erhållit dem [...] då skulle denna Allsmäktige 

Herre låta alla dessa fördelar [...] att störta samman och kollapsa på otaliga sätt [...].”222

Det andas naturligtvis ridderlighet hela vägen genom texten men det är tydligt att han i sitt hyllande av 

tapper heten heller aldrig tvivlar på ridderskapets kristna essens. Det är det lidande som riddarna uthärdar, det 

våld de uppvisar som också skänker dem Guds nåd. Gurevitj skriver målande: ”Grymhet och fromhet förelåg 

sida vid sida i deras inre. Den medeltida riddaren framstår för vår moderna blick som en ytterlighetstyp och 

psykiskt instabil.”223 

Var har vi då Gawain i denna kanske lite ad hoc-aktiga diskussion om kristenhet, ridderlighet, tro och oppo-

sition mot kyrklighet? Rent generellt vet vi att Gawain som litterär symbol ansågs vara den mest gudfruktige 

av det runda bordets riddare. Men avspeglar sig detta även i den sentida Herr Gawain? Så är det naturligtvis. 

Gawain uppvisar allt vi kan önska oss av detta skådespel.

I vers 26, 32-33, 39, 52, 62 samt 75 i Herr Gawain och den gröne riddaren besöker Gawain mässan, befinner 

sig i bikt eller företar sig andra välformulerade religiösa handlingar. Ett sådant tillfälle är passagen i vers 32-33, 

här för Gawain i sin utsatthet i den walesiska ödemarken ett högst gudfruktigt samtal med högre makt om att 

han må få komma till en inrättning så att han kan bevista ev mässa inför den annalkande julhögtiden.

219 Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 188
220 Kärfve, Konsten att bli människa, s. 142
221 Gurevitj, Categories, s. 245; Keen, Chivalry, s. 61
222 de Charny, Livre de chevalerie, kapitel 35:38
223 Gurevitj, Den svårfångade individen, s. 187
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Mannen uppå Gringolet under dem färdas,
Genom månget kärr och myr, en man helt ensam,
Orolig för sina skulder, att han inte återfå skulle,
Se gudstjänsten av den herren, som på den självaste natten
Av jungfru var född att vår börda förgöra;
Och därför jämmerligt han sade, ’jag bönfaller er, herre,
Och Maria, som är mildaste modern så kär,
Om ett härbärge där fromt jag må höra mässa,
Och eran midnattsmässa i morgon, ödmjukt jag ber,
Och därtill skyndsamt jag ber mina pater noster och ave,
och apostlar.’
Han red i sina böner,
Och grät för sina missdåd,
Han tecken gjorde så många,
Och sade ’Korsets Kristus mig sänd!’224

Gawain oroar sig för sina synder och att han inte skall hinna få förlåtelse för dem i Guds och jungfru Marias 

närhet innan julnatten inträffar. Så påträngande är hans önskan om att få besöka en kyrka under julnatten att 

han ger sig in i vad som kan betraktas som en klagosång.  Han ber om ett härbärge där han kan bevista mid-

nattsmässan och få absolution. För att katalysera sin önskan ber han en mängd böner av olika slag och man 

kan som läsare inte undgå att känna en del av den desperation som nu ryms i Gawains sinne. Gawain faller 

i gråt och och täcker sig själv med korstecken. Som resultat av dessa handlingar kommer följdriktligen också 

slottet Hautdesert i nästa vers, vilket inte syns i exemplet, att träda fram mer eller mindre ur intet. Gud svarar 

på Gawains böner och sänder hovlivets härlighet ner från himmelen!

Den mest diskuterade aspekten av detta mässgående i Herr Gawain rör de tre gånger Gawain tar sig till ka-

pellet i Hautdesert efter att han samspråkat med Bertilaks hustru. Vid de första två av dessa tillfällen hör han 

mässan men efter det tredje mötet då han också mottagit kärleksbandet går han istället direkt till bikten. Sym-

boliken i detta har det spekulerats mycket om; rör det sig om syndernas förlåtelse för det trohetsbrott han just 

begått, eller är det en normal procedur innan han nästa dag skall rida ut och möta döden vid det gröna kapellet?

Personligen lutar jag på olika grunder åt den senare förklaringen. Överhuvudtaget var rädslan, eller snarare 

fruktan, för den plötsliga döden stor under medeltiden. En god död var långsam, den innebar att man hann 

ordna med syndernas förlåtelse, göra goda gärningar och så vidare.225 Faktiskt kom denna det långsamma 

döendets ritual att under medeltiden utveckla sig till en veritabel konst – ars moriendi. Varje felsteg eller miss 

ledde med nödvändighet till en mer utdragen pina i skärselden. Också de Charny yttrar sig i frågan. Han säger 

förmanande: ”[Ta] inte till vapen eller på något sätt utsätt ditt liv för fara utan att först söka att befinna dig i 

ett sådant gott tillstånd i relation till Gud att han vill lyssna till [ditt] vädjande [...].”226 Jag lämnar emellertid 

den vidare debatten om orsakerna till Gawains handlade här och nöjer mig för den här undersökningen med 

att konstatera att Gawain som regel väljer att tydliggöra sin fromhet vid varje möjligt tillfälle. 

Förutom dessa redan uppräknade ritualer figurerar det dessutom i mer eller mindre varje vers, enkelt eller fler-

faldigt, ständiga tillerkännanden av någons person till Gud, hans son på korset eller Maria. Helgon är inte heller 
224 Herr Gawain och den gröne riddaren, vers 32
225 Gurevitj, Den svårfångade individen, s. 111
226 de Charny, Livre de chevalerie, kapitel 43:63
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ovanliga naturligtvis. Hela berättelsen liksom badar i ett ständigt senmedeltida tillflöde av uppvisad fromhet. 

Detta sker dock inte enbart från karaktärerna, det är tydligt att det också är ett budskap från författaren själv. 

Kanske är det här vår egentliga fokuspunkt för undersökningen skall ligga. Dessa ständiga  trosreferenser måste 

ha spelat roll, de måste ha ansetts vara en del av det ridderliga dygdebygget och kanske kom de självmant som 

en del av tidens uttryckssätt, likt en del av den världsbild man redan förvaltade? ”Den djupa fromheten”, skriver 

Huizinga, “blev en del av det allmänna religiösa livet. Den uppenbarade sig häftigare och kortvarigare.”227 Inte 

ens i sin mest utsatta situation tar man ett steg bort från denna ihärdiga ritterfrömmigkeit. Det är som om där 

ryms ett inneboende genetiskt tvång att visa på gudsfruktan. Det riktas gentemot alla, till och med fiender. När 

Gawain skiljs från Bertilak de Hautdesert, mannen som just dragit skam över Gawain, vars ränker tillsammans 

med Morgana berövat honom hans inneboende manlighet, återkommer ändå denna ständiga Guds närvaro:

De omfamnar och kysser, och tillkänner varandra,
Till prinsen över paradiset, och skiljes just där
på snötäckta marken;228

Mannamod

Vi har så kommit fram till den sista av de dygder vilka jag fann skulle ingå i undersökningen – mannamodet    

– riddarens essens? ”Varje man som gör väl ifrån sig i sitt militära kall bör prisas och hedras”, skriver  Geoffroi 

de Charny.229 Vad mer kan man begära än att förtjäna heder i detta livet och frälsning i det nästa? Frågan 

löper som en röd tråd genom hans skrift och samma tanke återfinns också i förgrunden till nästan all ridderlig 

berättelse. I såväl Rolandsången, hos de Troyes, i Parzival som i Herr Gawain och den gröne riddaren finns ett 

intimt förhållande mellan de estetiska idealen och krigskraften hos ridderligheten. De två Janus-ansiktena när 

varandra och är varandras förutsättning. ”Denna primitiva asketiska sinnesrörelse är en grund på vilken riddar-

idealet har byggts upp till en ädel fantasi av manlig fullkomlighet”, skriver Johan Huizinga, ”det är en spänd 

strävan efter ett skönt liv, ett energiskt ingjutande av en själ i långa århundraden och därtill den mask bakom 

vilken en värld av vinningslystnad och våld kunde dölja sig.”230 Man kan i denna beskrivning ana spåren av hur 

tapperheten var knuten till samtliga andra dygder. 

Titeln på Barrons studie av Herr Gawain och den gröne riddaren, Trawthe and treason, påpekar med all tyd-

lighet mot var fokus oftast legat när det gäller identifikationen av Gawains synd i berättelsen. Som vi också 

sett utgör diskussionen om Gawains olika trohetsband en stor del av det samtal författaren för med sin publik. 

Av naturliga skäl blir det därför lätt att också komma till slutsatsen att det är i diskussionen av samma trohet 

som berättelsen får sin lösning. 

Jag vill dock argumentera för att så inte är fallet och på denna punkt skiljer sig Herr Gawain och hans 

227 Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 217
228 Herr Gawain och den gröne riddaren, vers 99
229 de Charny, Livre de chevalerie, kapitel 17:46
230 Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 94
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 universum, trots den uppenbara emfasen på lojalitetsproblematiken, inte nämnvärt från den stora majoriteten 

av riddarlitteratur. Där hålls tapperheten som främsta dygd. På denna punkt finns en överväldigande klar 

belysning menar Kaeuper, och vill man låta ett enda begrepp definiera ridderlighet, är mannamod i olika for-

mer just det begreppet.231

På sätt och vis måste vi betrakta detta som en självuppfyllande slutsats. Riddaren var inte skapt som ett aka-

demiskt projekt avsett för studier, där dess huvuduppgift kunde ifrågasättas eller där funktionens tyngdpunkter 

kunde förskjutas vid olika tider. Riddaren var och förblev i första rummet en krigare. Hans främsta funktion 

var den mest blodsbestänkta av dygderna. Modet på slagfältet – även om dygden kom att omfatta mannamod 

rent generellt i alla livets områden – var ridderlighetens essens. Samtidigt omfattade även modet mer än enbart 

tapperhet i strid menar Eva Österberg, lika väl som av nedhuggna fiender, kunde mod exempelvis gestaltas 

genom att man stoiskt uthärdade en martyrdöd.232

I detta ideal förskönades sedan visserligen krigföringen samtidigt som den var underförstådd i dessa mäns 

samhällsroll. Litteraturen påverkade den rollen – och ridderskapet litteraturen – men det fanns alltid ett up-

penbart avstånd mellan verklighetens smärta och berättelsernas bekymmersfrihet.233

Modets roll som huvudegenskap kan belysas på fler sätt. Keen skriver: ”En riddares tapperhet kom steg 

för steg, och vissa hävdade att ingen hade rätt att kalla sig riddare innan ens tapperhet bevisats genom tjänst 

mot korsets fiender.” Rent teoretisk menar han skulle det varit möjligt att en modlös person uppvisat andra 

ridder liga kvalitéer, men en sådan individ skulle sannolikt ingen brytt sig om, och speciellt inte i den ridderliga 

litteraturens värld.234 Kaeuper menar vidare att det i läsningen av olika texter framkommer med all tydlighet 

att de avbildade riddersmännen i verkliga livet verkligen värderade sin privilegierade ställning, särskilt då just 

rätten till våldsutövning och att de själva fann nyckeln till sin identitet just däri.235

Anklagelse för feghet var just av den anledningen den värsta anklagelse en riddersman kunde råka ut för. 

Hans heder dikterades av den roll han han hade att fylla och var beroende av den publik som betraktade 

honom. Det var kanske tillåtet att tas tillfånga, men att fly från slagfältet var förödande. Våldet var det enda 

egentliga sättet att försvara en heder som stod under tvivel.236

Tidigt kom dock mannamodets krav och dess konfliktfyllda relation till eftertanke, fromhet, höviskhet et 

cetera att bli uppenbar. Ständigt skymtas råheten bakom förmakens franska draperier antyder Gurevitj. Som 

sådan kom den också att diskuteras i den samtida litteraturen. Det som många betraktade som mod, sågs av 

andra som övermod.237 Det tydligaste exemplet på den friktion som mannamodet skapade i det ridderliga idea-

let – och dess ofrånkomliga seger, med döden i släptåg – har sin kanske tydligaste och mest berömda utlöpare 

i Rolandsången. Just här ställs som vi ju sett Rolands tapperhet mot Olivers visdom i långa scener.238

Frågan är då var vi hittar detta mannamod som vi redan fastlagt i Herr Gawain och den gröne riddaren? Med 

231 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 135
232 Österberg, ”Mod – krigarideal och allmänmänsklig dygd”, s. 61
233 Gurevitj, Den svårfångade individen, s. 158
234 Keen, Chivalry, s. 98; Kaeuper, Chivalry and violence, s. 8, 159
235 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 143
236 Gurevitj, Categories, s. 303; Kaeuper, Chivalry and violence, s. 28
237 Huizinga, Ur medeltidens höst, s. 126
238 Rolandsången, vers lxxx - xcii
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tydlighet har det ju redan framgått att berättelsen i stort handlar om trohet. Gawain kämpar sig förvisso 

 igenom de otillgängliga landskapen i Wales under sitt sökande efter det gröna kapellet, men i de beskriv-

ningarna är tapperheten mest slentrianmässigt förekommande när han hugger mot ulvar, skurkar eller drakar 

och förefaller dräpa dem på löpande band. Det är mer fernissa än bevis. På ingen plats i berättelsen ställs 

 Gawain mot en annan riddare i envig, en situation som är smått unik i genren.

Lite förvånande är det då kanske att finna att mannamodet i Herr Gawain ändå utgör själva fnösket för 

berättelsen. Det är nämligen från början – och i slutet – tapperheten som står på den anklagades bänk. Låt oss 

höra den gröne riddarens ord vid hans besök hos Arturs hov. Han har kommit på besök eftersom Artur och 

hans följe har så stort rykte om sig att det sprider sig över jordens riken. När församlingen förstummas av den 

gröne resens uppenbarelse är denne inte sen att angripa deras mod och stolthet. Är deras storhet kanske enbart 

tomt tal? Varför har ingen mod nog att anta utmaningen? Man kan skönja en viss retorisk ironi. 

’Vafalls, är detta Arturs hus’, kvad den ädle så,
’Om vilket allt pratet ränner genom riken så många?
Var är nu eran stolthet och era erövringar,
Er vildsinthet och er stridslystnad och era stora ord?
Nu är Runda Bordets makt och ryktbarhet,
Omkullkastad med ett ord av en mans tal,
Ty alla ni tvekar inför faran utan att hugg utdelats!’239

Här i inledningen finner vi alltså tapperhetens första tydliga framträdande. Långt senare sätts också Gawains 

eget mod under förstoringsglaset. Vad som än händer däremellan, omgärdas hela handlingen tydligt av det 

förhållandet att en mans tapperhet ställs på prov.

Även källor utanför riddarlitteraturen visar att det alltid närvarande mannamodet och den till detta knutna 

våldet verkligen var en grundläggande del av samhällsordningen, men också till men för densamma skriver 

Kaeuper, beroende på hur man betraktar frågan.240

Samtiden var medveten om den inneboende problematiken. Så exempelvis mer eller mindre negerade deras 

livsstil deras åläggande att försvara de värnlösa och upprätthålla ordningen. I den medeltida kristenheten var 

det emellertid få individer som hyste tvivel om att ondskan var inneboende i världen och för att besegra den-

samma krävdes skarpslipade svärd och män i rustning fortsätter Kaeuper.241 Här i, om ingen annanstans, bestod 

ridderskapets förbund med kyrkan. Båda sidor vidhöll att riddare och munkar var olika sidor av samma välsig-

nade svärd. Båda var Guds försvarare, de ene i verkliga världen och de andre i anden.242 Överallt i litteraturen 

ser vi detta samband mellan riddaren och Gud ständigt närvarande.243

På grund av detta samband mellan tapperhet och Gud kan det därför vara intressant att ägna lite uppmärk-

samhet just åt att Gawain allmänt ansågs vara den mest fromme av det runda bordets riddare. Läser man 

Herr Gawain och den gröne riddaren växer det efterhand fram en tydlig känsla om att brottet som Gawain själv 

239 Herr Gawain och den gröne riddaren, vers 14
240 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 110
241 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 61
242 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 67
243 Kaeuper, Chivalry and violence, s. 44
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 uppfattar det inte enbart är ett personligt fel mot hans egen kod, utan att där också finns ett underligande brott 

mot Gud. Att vika i tapperhet var inte enbart ett brott mot sina jordliga åtaganden och sin trohetsed, det var 

också att tvivla på Guds avsikt. Mot en sådan horisont ter sig därför anklagelsen om feghet ännu allvarligare. 

I slutändan var dock även riddaren människa, och han kunde inte undfly sina mest grundläggande instinkter 

att försöka överleva.

 
Men Gawain på den guisermen kikade åt sidan,
När som den kom glidande nedåt och gled honom att skörda,
Och krympte lite med axlarna för det skarpa järnet.
Den andre karln med ett ryck skinande bladet tillbaka höll,
Och sedan förebrådde han prinsen med många stolta ord:
’Ni är ej Gawain’, kvad vapenmannen, ’som är gott hållen,
Som aldrig rädes för någon fiende på kulle eller i dal,
Och nu ryggar du för faror innan du känner smärta!
Sådan feghet av den riddaren fångade jag aldrig här,
Varken ryggade jag eller vek, våghals, när ni måttade,
Ej heller gav invändning i kung Arturs hus.
Mitt huvud flög till min fot, och ändå flydde jag aldrig;
Och ni, innan såret fått, viker i hjärtat.
Som den bättre mannen jag borde hållas
därför!’
Kvad Gawain, ’Jag ryggade en,
Och skall inget mer,
Men om mitt huvud faller till stenarna,
Jag kan det ej återsätta.’244

Den gröne riddaren adresserar precis som i början Gawains tapperhet. Den verkar inte stämma överens med 

ryktet, han som obekymrad möter varje fiende verkar ju vilja fly redan innan han känt smärta. Något sådant 

skulle ju vara ren feghet säger den gröne riddaren rakt ut. Gawains oro här i slutskedet av sagan är tydlig. Man 

kan nästan känna hans vemodiga ängslan över den analkande döden. Han vet att det skarpa bladet snart skall 

ta hans liv, han kikar åt sidan och ryggar vid synen av det anlöpande slutet. Den gröne riddaren ser detta och 

håller in slaget för att diskutera Gawains tapperhet än en gång innan han fullföljer sitt slag. Kan det verkli-

gen vara så att Gawain som överallt kallats orädd ändå känner rädsla? Den gröne riddaren påpekar att han 

själv stod still när han tog emot slaget, det är inget annat än en indirekt hänvisning till att han är tapprare än 

 Gawain. Detta är naturligtvis omöjligt för Gawain att tolerera. Men ändå kan Gawain inte frigöra sig från sin 

oro. Han försöker förklara sitt handlande, han är ju rädd om sitt liv! Rädslan segrade och fick för stunden över-

handen, men Gawain har ett ord som skall hållas och det krävs mod för att hålla eden. Rädslan i sig är dock 

inte själva tillkortakommandet. de Charny är inne på dessa tankar och professor Eva Österberg skriver i essän 

”Mod – krigarideal och allmänmänsklig dygd” att mod snarast hör samman med rädsla. Feghet är däremot att 

inte lyckas bemästra densamma.245

Tillkortakommandet förargar naturligtvis Gawain. Han har tvekat inför faran och ifrågasatt Gud. Inom sig 

vet han ju också att han mottagit en gåva vars krafter skall hjälpa honom bevara livhanken. Kan det betraktas 

244 Herr Gawain och den gröne riddaren, vers 91
245 Österberg, ”Mod – krigarideal och allmänmänsklig dygd”, s. 44
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som något annat än en feg mans gärning? Knappast. Förlusten är alltså flerfaldig. Han brister i tapperhet och 

därmed i trohet mot sin egen ridderlighet, mot sin funktion, mot sin skapare, mot sin rätt att finnas till.
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Kapitel 5

Det är bättre att dö än att leva gement

Herr Gawain och den gröne riddaren är en liten del av den samlade medeltidslitteraturen. Det är ett verk bland 

många och vilken bild dess berättelse än ger av ridderligheten kan det inte ensamt definiera ridderligheten ens 

i sin egen tid. Grundsyftet har därför varit att undersöka ridderlighetens nyckelbegrepp så som de kommer 

till uttryck i en enda källa. Även om vi väljer att gå samma väg som Aron Gurevitj, och till viss del även Johan 

Huizinga, och därför betraktar den medeltida kulturen som ett genuint och stabilt semiotiskt system kan tex-

ten inte representera mer än ett smalt tidsbegränsat urval av medeltidens ridderlighetstanke. Vi har dessutom 

sett hur källan, även om den var en tydlig del av den nordeuropeiska medeltidskulturen, på grund av sin sena 

tillkomst och sitt något egendomliga språkgrepp, på sätt och vis också kan betraktas som ett undantag i sin 

genre.

Ändå menar jag att sedd i ljuset från den ’vedertagna’ bilden av ridderlighet under medeltiden avslöjar Herr 

Gawain spår av hur den tidens människor föreställde sig ridderligheten, dess inneboende begrepp och sam-

hällsfunktion. Vår undersökning kan då med utgångspunkt i riddarens samhällsfunktion undersöka och fast-

ställa vilka dessa begrepp i så fall var. Jag valde därför att utgå ifrån Gurevitj och hans tankar om hur vi måste 

lokalisera de fasta kategorier som finns i en kulturs världsuppfattning och sedan utvidga vår kunskap och 

insikt om dem, förutsatt vi vill kunna förstå vad vissa begrepp höll för mening i äldre tider. Ett sådant grepp 

förut sätter att betraktaren försöker se på medeltiden med medeltida ögon. Det är av naturliga skäl omöjligt att 

komma hela vägen i en sådan strävan, men en förståelse för en tids grundkategorier hjälper betraktaren att inte 

betrakta förflutenheten med alltför sekulariserat blickfång.

Jag har i uppsatsen valt att anta ridderlighetsbegreppet som just ett sådant enhetligt system. Genom att 

möjliggöra en bättre förståelse för vad ridderlighet innebar för den senmedeltida människan, hur hon katego-

riserade begreppet, kan vi således närma oss en bättre insikt i olika källors innehåll och budskap.

Uppsatsen har vidare utgått från att den skönlitterära produktionen under medeltiden, eller varje tidsepok, 

beskriver sin värld med hjälp av sin tids begrepp. Därmed utgör litteraturen en legitim och högst användbar 

källkategori. Denna åsikt delar jag med samtliga de författare vilkas verk varit av vikt för min studie. Den 

medeltida litterturens syn på ridderlighet är dessutom särskilt intressant eftersom den ställer svåra frågor till 

samma ridderlighet och föreslår förändringar i dess förhållande till omvärlden. Ur detta kan vi då dessutom 

sluta oss till att de värderingar och ridderliga kvalitéer som diskuteras i romanen också är relevanta för den 

mer generella diskussionen om ridderlighet och dess kärndygder. Ridderlighetens relation till litteraturen blir 

än mer intressant eftersom det var via denna som riddarkasten valde att både ge utlopp för och hämta inspira-

tion till sin samhällspersonlighet. På grund av detta framstår riddaren som fångad mellan höga ideal och den 

verklighet som dessa ideal påverkade.

I utgångsläget hävdade jag vidare existensen av två delvis åtskilda uppfattningar om ridderlighet i  medeltiden. 
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Dessa två fick representeras av Maurice Keens Chivalry, och de tankar som kommer till tals i Richard Kauepers 

bok Chivalry and violence. Keen anses här företräda en bredare tolkning av ridderlighetsbegreppet än Kaeuper, 

vars tankar om ridderligheten vilar tydligare mot just en dygd – mannamodet. Även om Keen när han publi-

cerade sitt verk också han lästes som att han gav tydligare tyngd åt det militära i riddarens funktion och liv, så 

är hans bild mer öppen för andra inslag och egenskaper än just de som framfördes med det slipade svärdet som 

främsta redskap. Kaeuper å sin sida ser mer eller mindre samtliga andra dygder som funktioner underordnade 

den krigiska huvuddygden. 

Genom att bilden av ridderskapets framväxt (Harrison), senmedeltidens kultur (Huizinga) samt andra för-

fattares delar vävts samman medelst ett hermeneutiskt angreppssätt, anser jag att jag kunnat bygga grunden för 

en vidgad förståelse för den fond, mot vilken vi måste ställa Herr Gawain och den gröne riddaren.

Utifrån detta resonemang vet vi att ridderligheten som funktion växte fram från och med antikens slut, men 

det var först från och med tusentalet som ett fullt utvecklat och avgränsat ridderskap tog form. Innan dess hade 

den eventuelle riddaren sannolikt varit svår att urskilja bland andra vapenföra män. Först då var ridderskapet 

förankrat i samhället, stabilt grundat i sina värderingar, fritt uppträdande som en separat samhällsklass. Det var 

från och med denna tidpunkt det stod som inspiratör till den levande litterära genre som vi hämtat vår källa 

ifrån. På frågan om var vi då ser de första spåren av denna framväxande ridderlighet måste vi svara, i folkvan-

dringstida urkunder, men som första litterära källa verkar det inte orimligt att hålla fram Chanson de geste. I 

Rolandsången finner vi exempelvis att konflikten mellan mannamod och visdom diskuteras.

 Herr Gawain skrevs i det senmedeltida England. Vid den här tiden hade den medeltida mentaliteten, trots 

sin rigiditet, förändrats och samhället hade som vi sett inhyst en högre grad av moralitet i sig självt. Särskilt 

sexualmoralen tyckas ha förändrats, kyskheten understryks tydligare men samtidigt försvagas tron på rid darens 

funktion. Det är i en sådan miljö som författaren till Herr Gawain skriver, och det är i samma miljö som ver-

ket läses och berättas. Själv var han en civil kristen tänkare, men också i enlighet med tidens norm beläst på 

kontinental litteratur.

Med en sådan världsbild opererade nu det ridderskap som med våldets hjälp var satta att driva ondskan ur 

världen på ett högst handgripligt sätt. Det ingick också i dess funktion att med våldets hjälp ackumulera den 

rikedom som ståndet närdes av och vi har sett att ridderskapets funktion var en förutsättning för dess existens. 

Riddarens verksamhet gav direkt avkastning till hans försörjning. Som klass odlade man sin egen myt, men 

skapade också ett avancerat system av levnadsregler och dygder vilka man som en slags högre manifestation av 

människan ansågs vara tvungen att följa. Ett brott mot dessa regler resulterade i förlust av heder eller till och 

med i förlorad samhällsposition. Man kultiverade och försvarade en filosofiskt betingad levnadsfrihet ungefär 

som en trädgårdsmästare håller efter en inhägnad trädgård, men den kom till ett högt pris. Få samhällsklasser 

har varit så styrda och hårt hållna av riter och regler in i minsta gemak som medeltidens ridderskap tycks ha 

varit, men man njöt samtidigt av sitt privilegierade liv och därför försvann heller aldrig medvetenheten om att 

det var just deras primära funktion som krigare, vilken katalyserade möjligheten till detta privilegium. 

Vad bestod då detta regelverk av? Vilka var de egenskaper, dygder utifrån vilka ridderskapet under nästan 
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femhundra år agerade, som styrde en hel samhällsklass handlande och dikterade omvärldens uppfattning om 

dem samma. Denna fråga ger oss möjlighet att återknyta till de frågeställningar som jag satte upp i arbetets 

början.

Ridderskapets dygder i Herr Gawain

Jag har valt att använda mig både av empiriskt underlag i viss mån och hermeneutisk metod för att vidga 

förståelsen för det medeltida ridderlighetsbegreppet. I detta har den empiriska undersökningen främst syftat 

till att urskilja de dygder vars utövande jag antagit att man med viss säkerhet kunnat urskilja och därmed 

definiera ridderlighetstanken. Sammanställningen skedde främst genom att se till vilka dygder tidigare för-

fattare tyckt sig se och själva definierat. Urskiljandet av vad som är dygd och vad som inte är dygd är inte 

helt problemfritt, vissa kategorier framträder dock tydligare än andra. Man får i det urvalet lita till sin egen 

’förståelsehorisont’ av medeltid och ridderlighet.

Jag ställde mot dessa därefter resultatet av min egen undersökning av Herr Gawain och den gröne riddaren. 

Sammanställda och jämförda blev resultatet att vi kan se minst sju olika dygder. Dessa sju – höviskhet,  rättvisa, 

frikostighet, trofasthet, hövisk kärlek, gudsfruktan och mannamod – står inte enbart som representanter för ridder-

lighetens definition utan är dessutom de sju dygder vars innebörd jag därefter tolkat i källtexten. En kort sam-

manfattning kan vara på sin plats.

Höviskheten var på sätt och vis den väg med vilken man tydligast markerade sin status, särskilt då gentemot 

omgivande samhällsklasser. Den var ett sätt att höja sin person, förfina sin framtoning, kanske till och med att 

visa dygd överhuvudtaget. Det höviska beteendet bidrog också till en antydan av ädelhet hos utövaren och tjänst-

gjorde dessutom som civilisationsmarkör. Just detta senare ses tydligt i just Herr Gawain. I Gawains ankomst till 

Hautdesert är det just denna känsla som förmedlas och det är här synen på höviskhetens roll förmedlas tydligast 

i texten. I sällskap med Gawains höviskhet kommer civilisationen till det avlägsna slottet. Men vi ser också på 

andra ställen ytterligare aspekter betonas, exempelvis när Gawain tar Arturs plats för att halshugga den gröne 

riddaren i berättelsens inleding. I just det fallet handlar höviskheten mycket om undersåtens relation till herren.

Om höviskheten har en framträdande roll visar det sig att rättvisetanken var svårare att lokalisera. Den är inte 

alls lika tydligt uttryckt. Det går dock att ana rättvisetanken i utbytet av jaktbyte och sociala vinster mellan 

berättelsens två huvudkaraktärer, den går också att ana i det sätt på vilket historien inleds: nämligen utbytet 

av två slag, så rättvist detta nu kan tänkas vara. Som kontrast kan det, även om jag i undersökningen endast 

nämner det i förbigående, vara värt att notera frånvaron av tanken om det runda bordet i berättelsen. All social 

skildring är hierarkisk. Med medeltidens sätt att se på samhället, bör det dock inte förvåna oss om bilden av 

rättvisa var stark för samtidens läsare. Man följer Guds ordning, och den är onekligen rättvis, på sitt eget sätt.

Frikostigheten flödar däremot över på två tydliga ställen i boken och det är de båda hoven som gestaltar kraf-

ten av denna generositet. I båda fallen tjänar frikostigheten till att skänka riddaren glädje och att knyta vasallen 
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närmare vardera borgherre med ökad trofasthet och välvilja som följd. Just detta har vi sett var också denna 

dygds primära funktion. Frikostigheten knöt trohetsband och var det sätt med vilken hovkulturen hölls i drift. 

Kanske är frikostigheten också den dygd vilken tydligast understryker den hierarkiska strukturen. Det var de 

rika som spenderade, de mindre bemedlade svarade med tjänster i sin funktion. I riddarens fall var detta svar 

striden och trofastheten.

Den senare, såg vi, var också den en förutsättning för riddarsamhällets funktion, sådan den var. Inte minst 

riddarens status var beroende av hans förmåga att hålla sitt ord eller ingångna eder. En riddersman som inte 

gick att lita till var heller inte användbar för den som skulle anlita honom. Detta förhållande är samtidigt en 

utav de drivande orsakerna till varför just troheten är ett så vanligt förekommande diskussionsämne i riddar-

litteraturen. Den var alltså en dygd i vilken de som stod över riddaren hade ett betydande intresse. En sådan in-

sikt leder till den intressanta frågan om hur de olika dygderna egentligen kom till? Vem var det som definierade 

dem och till vilkens nytta? Herr Gawain och den gröne riddaren lever upp till tidens förväntningar. Mycket utav 

problematiken i texten handlar, som vi nu vet, om Gawains förhållande till sina olika trohetsband. Faktiskt är 

just denna diskussion till och med den mest framträdande, och det är kring denna dygds utövande och omöj-

lighet som största delen av tolkningsarbetet hitintills riktats.

Den höviska kärleken står ut från de andra dygderna i det att den betonats så mycket i tidigare forskning, men 

den moderna historieskrivningens bild av denna praktik är mer problematisk. Dess betydelse kan diskuteras 

och den höviska kärleken signifikans har, betraktad mot vad vi idag vet i övrigt om kvinnosyn under medelti-

den, fått träda tillbaka. Icke desto mindre är dess roll tydlig i Herr Gawain och den gröne riddaren. Genom 

berättelsens hela tredje del är det den höviska kärleken, jämte trofastheten, som driver handlingen framåt. Det 

är också via detta höviska men amorösa umgänge som Gawain till slut drivs att misslyckas med att upprätt-

hålla sin trohet. Det är effekterna av kärleksspelet som Gawain också förbannar när det avslöjas för honom av 

Bertilak att han lurats i det spel han nu deltagit i.

Kvar återstår då den bild som ges av gudsfruktan och mannamod. Den förra måste betraktas som en utav de 

egenskaper författaren förutsätter av sin romankaraktär. Troendet, dyrkan, mässandet, bikten, erkännandet till 

Gud och helgon var en del av det dagliga livet. I sig var gudsfruktan kanske en alltför naturlig del av livet för 

att framstå som ett ämne vilket krävde diskussion. I vilket fall varken diskuteras eller prövas denna dygd i Herr 

Gawain, istället står den i princip utanför handlingen, men den är som vi sett ändå alltigenom närvarande. I 

själva indelningsdiskussionen av de ridderliga dygderna påpekade jag att jag hoppades finna ytterligare argu-

ment för att motivera just gudsfruktan som en medlem av dessa. Dess centrala plats i berättelsen om Gawain, 

och moralitetens tilltagande i slutet på medeltiden, anser jag styrker detta antagande.

Något annorlunda ter det sig då med synen på mannamodet. Sett över hela texten diskuteras även denna 

ridder liga egenskap tämligen sparsamt. Den enda punkt i texten där någon faktisk är tapper är som jag  tidigare 

noterat då Gawain rider igenom den walesiska vildmarken på väg mot det gröna kapellet. I dessa stycken 

nämns modet endast som i förbigående och utan att analyseras av författaren. Det finns dock två ställen där 

mannamodet ändå kommer på tal och det är i berättelsens inledning och i dess avslut. Det är tapperheten som 
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prövas i den gröne riddarens föreslagna julelek och det är mannamodet hos kung Arturs hov som han utmanar 

och smädar. Det är också Gawains mod, inte hans heder eller höviskhet, inte gudsfruktan eller trofasthet eller 

rättvisa sinnelag eller kärlekskonst som ifrågasätts av den gröne riddaren när Gawain slutligen skall möta ödets 

yxa. Just detta faktum, att det är ett ifrågasättande av mannamod som omgärdar hela historien har det sagts 

påtagligt lite om i tidigare forskning och jag skall återvända till detta i nästkommande kapitel.

Återstår gör då en fråga: Hur motsvarar då den bild av ridderlighet som Herr Gawain förmedlar den bild 

som ges av den moderna forskningen kring ridderlighet? Vi kan direkt konstatera att tapperheten, vilken 

accent uerats på senare tid, ges en tillbakadragen plats i berättelsen. Den finns där, den förutsätts, men den är 

inte ämnet som driver handlingen framåt, vilket annars är ganska vanligt i riddarlitteraturen. Gudsfruktan 

förutsätts. Detta skulle stämma bra överens med ridderskapets sekulära karaktär, men mindre väl med den 

tonvikt som lagts vid samhällets tilltagande religiositet under senmedeltid. Herr Gawain har i mina ögon inget  

här som skiljer den från riddarromantiken i övrigt. Tvärt emot den moderna forskningen ger Herr Gawain en 

tydlig emfas åt den höviska kärlekens betydelse och verkan. Man kan påstå att dygden till och med omhuldas 

och betraktas som den ultimata utlöparen av höviskhet i allmänhet. Också den senares betydelse understryks 

med all tydlighet och är dessutom en utav de tydligast beskrivna dygderna i texten. Rättvisa och frikostighet 

kan också förnimmas. Här framträder givmildheten klarast och bekräftar därmed forsk ningsbilden. Rättvisan 

är inte alls lika tydligt utmejslad. Kanske går den att ana på sina ställen, men dess emfas ligger på vad som är 

rättvist två riddersmän emellan, inte vad som är rättvist ur ett samhälleligt perspektiv och det är som sådan 

– tror jag – den måste förutsättas i sin egenskap av ridderlig dygd överhuvudtaget. Därmed bekräftar den 

möjligtvis sin plats i urvalet av dygder. 

Kvar lämnas vi då med frågan om Gawains trofasthet. Diskussionen av denna dygd är ju onekligen det 

drivande temat i sagan. Understryks gör därför också den syn som presenteras i nästan all medeltidshistorisk 

litteratur av trofastheten som en av hörnstenarna i feodalsamhällets funktion, vilket ju också är en ganska 

naturlig slutsats.

Gawains tillkortakommande

Kvar står vi då med arbetets andra utgångsfråga. I vad består egentligen Gawains tillkortakommande i berät-

telsen? Vi har sett att nästan all forskning som gjorts på Herr Gawain och den gröne riddaren har utförts av 

brittiska språkforskare, med det egna språket som huvudområde och att denna forskning i huvudsak riktat 

in sig på att tolka berättelsen som en berättelse om hur Gawain brister i trofasthet. I slitningen mellan trohet 

till Bertilak och den unga hustrun drivs Gawain, anser man, mot sitt fall. Gawain väljer i detta kval troheten 

mot den unga hustrun och begår därmed ett brott mot riddarkoden. Dels brister han helt uppenbart i trohet 

mot Bertilak, men han begår också ett fel i det att han väljer till fördel för ett trohetsband som ansågs ha lägre 

prioritet än det han ger upp.
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Ur ett senmedeltida perspektiv är detta heller inte en osannolik händelseutveckling, i och med tidens moral-

iska emfas på kyskhet och renhet är ett ämne om trohetsbrott katalyserat av kärlekslusta naturligtvis helt rim-

ligt och det har säkert också varit en del av poängen med berättelsen. Vi kan dessutom konstatera att många 

utav dessa undersökningar har sitt ursprung i nittonhundrasjuttiotalet och de bör med viss rimlighet också 

till viss del vara beroende av sin tids bild av ridderligheten, vilken rymde ett tydligare fokus på den höviska 

kärleken. 

Den nutida ridderlighetsforskningen ger som vi sett emfas åt tapperhetens absolut grundläggande betydelse 

som ridderlig egenskap. Det är därför intressant att konstatera att denna dygd hos Gawain nästan inte alls 

disku terats i den tidigare Gawain-forskningen. Om vi betraktar berättelsen är det emellertid uppenbart att 

även om samtalet om mannamodet inte intar en central plats i berättandet, är det i slutändan just i denna dygd 

vi kan se vara satt under kritik både i berättelsens upprinnelse och avslutning.

Desto underligare blir det att Gawains tapperhet fått så lite utrymme i tidigare slutledningar. Det är näm-

ligen fullt möjligt att betrakta Gawains stora fel – och det säger ju Bertilak också – i hans brott mot tapper-

heten. Det är hans feghet som leder honom till att acceptera det magiska kärleksbandet, inte kärleken till den 

unga hustrun. Det är hans feghet, eller rädsla, som får honom att tro mer på ett magiskt ting än på Guds försyn, 

och det är kärlek till livet som får honom att rygga för den gröne riddarens hugg.

Bertilak hänvisar i och för sig till att det är Gawains brist i trohet som föranledde att han alls fick ta emot 

hugget och Gawain kallar sig själv för felaktig och falsk. Men trohet mot vad, och falsk mot vem? Gawain 

brister i sin tapperhet, det är det grundläggande. Om tapperheten är ridderlighetens bärande egenskap blir en 

frånvaro av mod ett brott mot den egna ridderligheten. När Gawain brister i trohet till sitt mannamod är han 

på sätt och vis inte längre en riddare.

En sådan förklaring, med tyngpunkten riktad åt mannamod, hjälper dessutom till att förklara Gawains hem-

komst. Det något underliga mottagandet av den unge riddaren vid återkomsten till Arturs hov har förbryllat 

de som försökt tolka berättelsen. Gawain kommer till hovet skamsen, berättar sin historia för de närvarande 

som inte verkat ta honom på allvar. Istället tar man den gröna gördel Gawain valt som ett minne över sitt 

tillkortakommande och gör det till ett tecken över runda bordets riddare. 

Om vi drar oss tillminnes att en riddersman inte kunde kalla sig riddare förrän han prövats i strid kan vi kan-

ske skymta ett annat slut på berättelsen här? Ärren på mannens kropp visade på hans värdighet, och Gawain 

kommer ju hem med den gröne riddarens bomärke på nacken. En annorlunda tolkning skulle därför kunna se 

ut som följer.

Gawain, ställd inför faktum av Bertilak, inser att han brustit i sin trohet. Det främsta tillkortakommandet 

gäller mot hans egen tapperhet. Genom att brista i mod förintar Gawain sig själv som riddare i sina egna ögon. 

Han förbannar då i brist på bättre insikt kvinnan till vilken hans eventuella åtrå bidragit att försaka hans tillit 

till Gud. Bertilak som till skillnad från Gawain är äldre, visare och dessutom har alla kort på hand, ser saken 

med nyktra ögon och påpekar att detta brott mot tapperheten går att förlåta – ingen människa kan ju klandras 

för att älska livet. Gawain är dock fortfarande inte helt med på noterna. Efter en del debatterande accepterar 
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han dock den gröna gördeln som gåva, men hävdar att han skall bära den som en symbol för sin synd. (Kanske 

tror Gawain fortfarande att historien handlar om synd.) Han reser därefter hem till Camelot. Väl där träder 

han tillsynes skamsen inför församlingen och berättar sin historia. De äldre riddarna, som mottar hans under-

liga berättelse med ett gott skratt, ser nu vad Gawain inte ser. Mottagandet av hugget har ärrat honom, han 

har genomgått sitt prov. I deras ögon är Gawain nu mer ridderlig och inte som i Gawains egna ögon istället 

mindre. Vi kan dra oss till minnes att han kallar sig själv för den av minst värde vid hovet i historiens inled-

ning! Den gröna gördeln som hädanefter bärs som hovets symbol kan därför tolkas som tecknet på Gawains 

fullbordande, snarare än hans tillkortakommande.

Avslutning

Sammanfattningsvis är Herr Gawain och den gröne riddaren ett senmedeltida verk som i mycket motsvarar våra 

vetenskapliga förväntningar på dess innehåll. Undersökningen visar att de kategorier, dygder, med vilka jag 

valde att definiera uttrycket för ridderlighet också finns representerade i texten. Beaktar man de valda katego-

rierna var för sig visar deras förekomst i texten däremot på ett mönster som på vissa punkter skiljer sig från den 

allmänna historievetenskapliga linjen, inte minst om man noterar den relativt tillbakadragna roll som riddarens 

mod vid en första anblick tillskrivs i boken. Den skillnaden kan givetvis ge anledning att fundera vidare över 

orsakerna till densamma. 

Å andra sidan kan vi om vi beaktar resonemanget kring Gawains tillkortakommande sluta oss till att samma 

mannamod ändå spelar en viktig, avgörande roll för berättelsens början och fullbordan. Denna slutsats skiljer 

sig delvis från den allmänt rådande diskussionsriktning som återfinns i den språkvetenskapligt betonade forsk-

ning som tidigare gjorts på området. En förklaring till denna skillnad skulle kunna vara den förändring av 

synen på medeltidens ridderlighet som skett de senaste decennierna, men den kan också komma ur andra 

faktorer, faktorer som i sådana fall inte berörts i den här uppsatsen och då förtjänar en egen undersökning.

Jag inledde min uppsats med att kort beröra Friedrich Nietzsches indelning av historievetenskapen i de tre 

kategorierna monumentalisk, arkivarisk och kritisk historieskrivning. Han varnade för att ett alltför ensidigt 

utnyttjande av en kategori också verkade negativt på vår historiska insikt och att blickfånget i ett sådant fall 

skulle tendera att bli alltför begränsat. Peter Aronson skriver om samspelet mellan de av Nietzsche uppställda 

kategorierna: ”De inspirerande förebilderna [...] uppmuntrar till efterföljd och de kritiska iakttagelserna mo-

biliserar till bättring.”246 Frågan är då hur jag lyckats balansera dessa kategorier?

I fråga om metod har jag begagnat mig ev empiri och hermeneutiks metod. Empiriska undersökningar har  

ju i sig ett arkivariskt drag över sig. Empirin samlar fakta utan åtskillnad, men det hermeneutiska tankearbetet 

tillför det avgörande kritiska ögat. Resultaten ifrågasätter på flera ställen rådande uppfattningar och slutled-

ningar i historieforskningen. Det förefaller alltså som om både antikvarisk och kritisk metod varit viktiga och 

246 Aronson, ”Omdöme och historia”, s. 99
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att dessa två kategorier representerats, även om huvudarbetet sker i inom den kritiska sfären. Kan vi då slutli-

gen också tillföra en monumentalisk aspekt som inspirerar?

Läsningen av Herr Gawain och den gröne riddaren och all litteratur, förutsatt man tycker om den, skänker  

njutning till själ, fantasi och vetgirighet. Denna njutning delar vi med förflutenhetens människor, och den går 

heller inte att värja sig emot. Kanske kan vi när vår kunskap ökar hävda att vi också delar deras värld till viss 

del, att vi överbryggar det gap som Spengler talar om och som Gurevitj lokaliserar kategorier för. Studiet av 

förflutenheten blir också ett studium av vår egen tid. Vi kan urskilja liknande företeelser eller avsaknaden av 

dem samma i vår egen verklighet. Just undersökningen av ridderligheten lär oss på ett tydligt sätt – eftersom 

det är så uppenbart just hos dem – hur en samhällskategori eller grupp av människor styrs av sociala uttryck 

och omgärdas av regelverk, uppfattningar eller traditioner vilka alla hjälper till att definiera samma kategori 

eller grupp. 

Geoffroi de Charny skrev i sin bok att ”det är bättre att dö än att leva gement”.247 Det uttalandet skall ses i 

ljuset av hans tydligaste budskap, nämligen att den som åstadkommer mer är värd mer. Man skall leva i storhet. 

Just denna anda tycks  ridderskapet ha tagit till sitt hjärta. Vi finner hos dem en levnadsform som strävade mot 

att uppnå det yttersta, att förfina sin tillvaro och att excellera i sitt kall. Realiteten var ofta säkert mycket mer 

gemen än så, men tanken kan i alla fall inspirera oss i vår strävan mot något högre. 

247 de Charny, Livre de chevalerie, kapitel 22:52
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