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Inledning

Vänskapen och egennyttan
Må den förbannas av dem som besvärja dagar, av dem som förmå 
mana upp Leviatan.

Bloss fara ut ur hans gap, eldgnistor springa fram därur. Från hans 
näsborrar utgår rök såsom ur en sjudande panna på bränslet. Hans 
andedräkt framgnistrar eldkol, och lågor bryta fram ur hans gap.

 (Gamla testamentet, Job 3:8; 41:10,11,12.)

Den engelske filosofen Thomas Hobbes bok Leviathan kom ut år 
1651. Verket är uppkallat efter det fruktansvärda odjuret som nämns i 
Jobs bok. I Hobbes tappning blir besten en metafor för samhället som 
måste hållas i stränga tyglar för att det inte skall utbryta total anarki. 
Motmedlet var den totalitära staten som kontrollerades av ”suverä-
nen”, vilken innehade en absolut odelbar regeringsmakt. Utan honom 
skulle samhället rasa samman och förfalla till ”naturtillståndet”. Detta 
präglades, enligt Hobbes, av ett allas krig mot alla då människorna i 
grunden styrs av självbevarelsedriften och egennyttan:

So that in the nature of man, we find three principal causes of quar-
rel. First, competition; secondly, diffidence; thirdly, glory. The first 
maketh men invade for gain; the second, for saftey; and the third, 
for reputation. The first use violence, to make themselves masters 
of other men’s persons, wives, children, and cattle; the second, to 
defend them; the third, for trifles, as a word, a smile, a different 
opinion, and any other sign of undervalue, either direct in their 
persons or by reflection in their kindred, their friends, their nation, 
their profession, or their name. Hereby it is manifest that during 
the time men live without a common power to keep them all in 
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awe, they are in that condition which is called war; and such a war 
as is of every man against every man. […] Whatsoever therefore is 
consequent to a time of war, where every man is enemy to every 
man, the same consequent to the time wherein men live without 
other security than what their own strength and their own inven-
tion shall furnish them withal. In such condition there is no […] 
account of time; no arts; no letters; no society; and which is worst 
of all, continual fear, and danger of violent death; and the life of 
man, solitary, poor, nasty, brutish, and short.2

För Hobbes är alltså den starka staten det enda skyddet mot män-
niskans destruktiva karaktär som oundvikligen leder till att hon på 
grund av sin osäkerhet begår övergrepp mot sina medmänniskor. 
Folket måste därför genom ett kontrakt underkasta sig den suveräna 
makten.3 De skulle frukta den absolute monarken, men samhällsför-
draget innebar också att han förband sig att beskydda människorna 
från varandra.

I det högmedeltida samhället var den hierarkiska staten med dess 
institutioner, lagar och förordningar ännu blott en politisk teori som 
ägde liten giltighet i praktiken.4 I stället var människorna hänvisade 
till att förlita sig på andra medel för sin personliga trygghet. Detta 
samhälle var således helt väsensskilt från det tidigmoderna och det 
moderna statssamhället. I de medeltida källorna är våldet ständigt 
närvarande. De förmedlar vid en första anblick ett intryck av ett 
tillstånd präglat av anarki och kaos, vilket med Hobbes ord skulle 
kunna beskrivas som ett ”allas krig mot alla”. Europeiska krönikor, 
helgonlegender, lagsamlingar och brev, liksom skandinaviska historie-
verk och isländska sagor, tecknar en bild av ett samhälle genomsyrat 
av ständiga konflikter. Här berättas om krig, fejder och en brutal 
maktkamp där alla medel tycks ha varit tillåtna. Rörde det sig då 
om helt godtyckligt våldsutövande eller förelåg det någon form av 
ordning i kaos?

De materiella lämningarna som järnålderns och de tidigmedeltida 
elitkulturerna har lämnat efter sig vittnar om att våld inte var den 
enda källan till makt. I flera nordiska hövdingagravar är det inte va-
pen som dominerar bland gravgåvorna. I stället utgörs de yppersta 
statusobjekten av ringar, silverskedar och rikt utsirade dryckesbä-
gare.5 Bägarna och silverskedarna var symboler för fredsförbund 
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som ingåtts med mäktiga utländska furstar. Dessa avtal upprättades 
ofta vid så kallade dryckesgillen där parterna utbringade en rituell 
fredsskål som bekräftelse på en ingången pakt. Luxuösa bägare eller 
dricksglas formade som horn var därför vanliga gåvor som de nordiska 
hövdingarna förde med sig hem då de återvände efter sina härtåg i 
Europa. Ringen var (och är) en klassisk allianssymbol representerande 
trohet, vilket förklarar varför de mest framstående prestigeobjekten 
i gravmaterialet ofta utgörs av massiva guldringar. 

Denna typ av lämningar visar således att de nordiska furstarna 
ingick i vidsträckta nätverk som omfattade betydande delar av Eu-
ropa. De dödas maktpositioner i samhället manifesterades därför 
inte i första hand med vapen utan med fredssymboler som visade 
att hövdingarna hade mäktiga vänner. Vänskapsband har således 
utgjort ett grundfundament inom det skriftlösa samhällets sociala 
och politiska organisation. 

Studerar vi sedan de medeltida skriftliga källorna mer ingående 
framträder det klart att de inte enbart skildrar en oändlig rad av 
konflikter. Författarna är minst lika upptagna med att återge hur 
konflikterna löstes; hur människorna gick tillväga för att undvika 
stridigheter och hur de strategiskt försökte uppnå sina mål genom 
samarbete. Det är då iögonfallande hur ofta källorna brukar begreppen 
vänskap och kärlek – det vill säga själva antiteserna till Hobbes egen-
nytta och självbevarelsedrift.6 Vänskapen och kärleken förknippades 
inte som idag med en intim relation mellan två personer förbunden 
med den privata sfären. I stället var banden i högsta grad en del av 
offentligheten och man gjorde sällan någon klar åtskillnad mellan 
vänskap och kärlek.7 Avsaknaden av ett statligt rättssystem innebar 
att individens trygghet var beroende av det sociala kollektivet. I detta 
sammanhang spelade personliga förbindelser såsom släkt- och vän-
skapsband en framträdande roll.8 Släkten och hushållet garanterade 
trygghet inom den privata och den offentliga sfären. Horisontella 
och vertikala vänskapsförbindelser kompletterade dessa gemenskaper 
både inom det sociala livet och på den politiska arenan.9

Hobbes memento att människornas självbevarelsedrift och osä-
kerhet leder till ett allas krig mot alla har utan tvekan ett visst fog 
för sig. Detta är dock en allmängiltig tes som är applicerbar på alla 
typer av samhällen, oberoende av tid och rum. Att den suveräna 
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staten, historiskt sett, skulle vara den enda garanten för att undvika 
okontrollerad våldsutövning stämmer dock inte. Under medeltiden 
brukades vänskapsbanden både för samarbete och för konkurrens. 
Ytterst rörde det sig om att uppnå trygghet, men förbindelserna 
nyttjades också för att skapa och konsolidera makt. Detta var ett 
känt faktum även för Hobbes då han i Leviathan skriver att ”to have 
servants is power; to have friends is power: for they are strengths 
united”.10 I 1600-talets England, liksom i det högmedeltida sam-
hället, brukades vänskapsförbindelser för att bygga sociala nätverk 
och upprätta politiska allianser. Olika former av edsförbund som 
beseglades genom löften om evig vänskap och kärlek är ymnigt fö-
rekommande i de medeltida källorna. Dessa begrepp representerade 
tilliten (fides), vilken utgjorde en grundläggande förutsättning för 
att politiken över huvud taget skulle fungera. 

Var då vänskapen i det medeltida samhället enbart förknippad 
med makt, realpolitik och individens sociala trygghet? Svaret på 
den frågan måste bli ett entydigt nej. Vänskapsbandet hade inte 
bara en praktiskt samhällsstrukturerande funktion. Det utgjorde 
även ett ideologiskt samhällskonstituerande fundament. Enligt 
Hobbes ideologi var den absoluta monarkin det enda botemedlet 
mot den anarki som hade utbrutit under Cromwells styre.11 Han 
satte således ingen som helst tillit till de enskilda människornas 
förmåga att genom kollektiv samverkan arbeta för en gemensam 
sak. De medeltida filosoferna och teologerna företrädde dock en 
helt annan människosyn och samhällsideologi. Omvärlden må ha 
präglats av våld och konflikter, men deras religiösa och politiska 
idéer utmärktes på intet sätt av någon våldsmentalitet, utan snarare 
av ett freds- och kärleksbudskap. 

Under den så kallade 1100-talsrenässansen uppstod det en po-
litisk diskurs som kretsade kring hur det ”goda samhället” borde 
vara uppbyggt. De skriftlärda hämtade sina argument från de antika 
filosoferna och senantikens kristna teologer.12 Visionerna var olika, 
men ett förenande drag var att de medeltida tänkarna betonade 
vänskapsbandets roll som det goda samhällets stöttepelare. Därmed 
satte de tilltro till den enskilda människans förmåga att samverka för 
att förverkliga idéerna om en bättre värld. Fursten skulle inte härska 
genom fruktan, vilket likställdes med tyranni, utan han borde i stället 
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älska sina undersåtar och kalla dem sina vänner. Den vänskap som 
åsyftades i detta sammanhang var inte de personliga relationerna 
mellan individer, utan i stället den kollektiva vänskapen. 

Till skillnad från Hobbes var denna ideologi således inte bara 
politisk utan även andlig. Förebilden för det ideala styret var inte 
den suveräne fursten utan Augustinus Gudsstat där maktens cent-
rum utgjordes av Herren själv.13 Kristendomens dualistiska livssyn 
där den medeltida människan uppfattade sin omvärld som bestå-
ende av två världar innebar att den himmelska världen hela tiden 
var närvarande. Det interaktionistiska förhållandet mellan de två 
världarna avspeglades i synen på vänskapen som både ett utilistiskt 
och andligt förbund. Vänskapen och kärleken var de starkaste 
andliga banden då de utgjorde länkarna till Gud och himmelriket. 
Den kristna brödraskapstanken pläderade för att alla troende var 
bröder, varför de borde samarbeta för att förverkliga Gudsstatens 
idéer. Därmed har vi stött på ännu ett centralt begrepp som hade 
stor betydelse inom den medeltida sociala strukturen: brödraskap. 
Detta samhälle genomsyrades av en gruppkultur, vilket innebar 
att det inte var någon överordnad auktoritet som kontrollerade 
de sociala och politiska gemenskaperna. I stället rörde det sig om 
en pluralistisk samhällsorganisation bestående av ett myller av 
gemenskaper.14

Vi kan följaktligen dra slutsatsen att termerna vänskap, kärlek 
och brödraskap konstituerade basala element både då det gäller 
hur den medeltida politiska kulturen fungerade i praktiken och 
hur detta samhälle var tänkt att fungera i ideologin. Om vi tillåter 
oss att i detta sammanhang bruka en modern sociologisk tolkning 
skulle vi kunna säga att fenomenen vänskap, kärlek och brödraskap 
utgjorde bryggan mellan struktur och aktör. Detta förhållande stakar 
därmed ut huvudlinjerna i det som gjorde det medeltida samhället 
väsensskilt inte bara i förhållande till vårt eget samhälle, utan även 
till Thomas Hobbes samtid. Här finner vi sålunda en politisk och 
ideologisk vattendelare mellan medeltid och tidigmodern respektive 
modern tid. 
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Vänskapen som forskningsobjekt
Det är först under de senaste decennierna som historikerna har börjat 
intressera sig för vänskapsbandets betydelse i det medeltida samhäl-
let. Inom den tidigare forskningen var denna relation sällan föremål 
för några ingående studier. Detta var (och är i viss mån fortfarande) 
en konsekvens av att historikerna i stor utsträckning sysselsatte sig 
med problem som var relaterade till statens utveckling och natio-
nens formering. Vi kan naturligtvis inte beskylla dessa forskare för 
att vara påverkade av Thomas Hobbes ideologi, men de utmärks 
ändå av ett statsevolutionistiskt synsätt genom att staten intar en så 
framskjutande ställning inom den historiska analysen. 

Uttolkare av den period som brukar kallas ”den feodala epoken” 
eller det ”förstatliga samhället” förmedlar kanske inte en bild av ett 
samhälle som befann sig i total anarki, men det relateras ständigt till 
den i civilisatoriskt avseende mer sofistikerade staten – det vill säga 
den samhällsformation ”som skulle komma sedan”. Högmedeltiden 
har då främst fått utgöra ett förstadium i en utvecklingsprocess. 
Detta innebär att forskarna sällan har undersökt hur den politiska 
kulturen fungerade och hur den sociala ordningen upprätthölls i 
samhällen som saknade en hierarkisk statsapparat. Politiken har i 
stället tolkats inom ett ramverk där man studerat det successiva 
förverkligandet av ett institutionellt maktutövande.

I detta sammanhang har strukturalistiska synsätt dominerat för-
klaringarna av samhällsförändringen. Här har flera forskare utgått 
från konfliktperspektiv där motsättningar mellan partier, ideolo-
gier, klasser och institutioner driver den historiska utvecklingen. 
Andra historiker har tillämpat konsensusperspektiv som betonar 
de samverkande elementen inom samhällsformationen. Det är då 
enigheten kring vissa grundvärderingar som håller samman sam-
hället, vilket innebär att dess medlemmar måste anpassa sig till de 
kulturella förväntningar, normer och roller som samhället behöver 
för sin fortsatta existens. 

Gemensamt för dessa historiesyner är att individens vilja och 
handlingar har ansetts vara underordnade strukturerna. Det har 
därmed fallit sig naturligt att personliga fenomen som vänskaps-
förbindelser inte har tilldragit sig historikernas intresse. Vänskap 
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har betraktats enbart som en känslomässig relation tillhörande den 
privata sfären, varför bandet inte ägnats någon uppmärksamhet då 
det gäller att förklara politik, samhällsorganisation och strukturella 
förändringar. Forskningen har varit väl medveten om existensen av 
vänskapspakter som fenomen, men det faktum att dessa allianser 
var avskilda från statens formaliserade hierarki har inneburit att de 
inte tillmätts någon betydelse för samhällsorganisationen i stort. Att 
vänskapsbandet inte ansetts som ett viktigt samhällsstrukturerande 
element är framförallt en konsekvens av att de konstitutionellt in-
riktade historikerna baserat sina analyser på särskiljandet av stat och 
samhälle – offentligt och privat. 

Under de senaste decennierna har dock pendeln svängt till förmån 
för aktörsrelaterade historiska undersökningar där forskarna sätter 
människan i fokus genom att granska hennes handlingsstrategier 
och mentala värld. Dessa analyser är inriktade på att studera den 
sociopolitiska interaktionen mellan individer och kollektiv. I detta 
sammanhang spelar de personliga förbindelserna en avgörande roll, 
varav vänskapsrelationen utgör en viktig del. Denna strömkantring 
kan delvis ses som ett resultat av den omfattande kritik som under 
1960- och 1970-talen riktades mot strukturalismen av sociologer och 
antropologer.15 Den liberala konstitutionella historiesynen hade dock 
redan på 1930-talet ifrågasatts av historikern Otto Brunner. Han 
menade att dessa forskare (i huvudsak rättshistoriker) representerade 
ett modernt synsätt på historien, varför de saknade de nödvändiga 
verktyg som krävdes för att analysera sociala organisationer som inte 
baserades på åtskiljandet mellan stat och samhälle, makt och rätt, 
eller offentligt och privat.16

Inom den angloamerikanska forskningsmiljön började en grupp 
medeltidshistoriker i slutet av 1960-talet ifrågasätta den statscen-
trerade forskningen genom påpekandet att den var alltför upptagen 
med att studera uppkomsten och utvecklingen av institutioner, vilket 
resulterade i att betydelsen av informella förbindelser ignorerades. 
Denna krets av antropologiskt skolade forskare studerade bland an-
nat vilken roll de personliga banden spelade för uppbyggandet och 
utövandet av makt i det förstatliga europeiska samhället. En av denna 
forskargrupps företrädare var Fredric Cheyette som hävdade att
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the reality of power was not in the abstract ”institutions” described 
by so many generations of legal historians and historians of social 
”structures”, but in personal status, networks, and relationships 
and the familiar practices that embodied them.17

Cheyette menade att historikerna inte i första hand borde leta efter 
strukturer eller uppdela historien i olika samhällstyper (”species”) 
utan i stället fästa fokus på aktörernas handlingsstrategier:

we look at particular ways of doing things: social habits, practices, 
processess […] each of which may follow its own time-line, and 
have its own particular history.18 

Denna inriktning har sedan kommit att kallas för ”legal anthropology” 
och det förändrade synsättet har benämnts som ”the anthropological 
turn”.19 Dessa historiker undersöker det så kallade gåvosamhällets 
mekanismer, ägandeförhållanden, konfliktlösning och rättskultur, 
ritualernas roll för upprätthållandet av social ordning samt frågor 
rörande genus och social formering inom det förmoderna samhäl-
let.20 Studier av vänskapsförbindelser utgör viktiga delar inom alla 
dessa forskningsfält. 

Inom den äldre socialantropologin uppfattades kunskapen om de 
förstatliga samhällenas släktsystem som nyckeln till att förstå den 
sociala ordningen.21 Idag studerar antropologerna emellertid ett långt 
vidare spektrum av relationer. Utöver biologiska släktband tillmäter 
forskarna vänskapsförbindelser och ritualiserade relationer såsom 
gudföräldrarskap, fosterförhållanden och brödraskap en avgörande 
betydelse för skapandet av sociala organisationer.22 Detta har också 
kommit att bli ett utmärkande drag för rättsantropologin som be-
tonar att det medeltida samhället var en pluralistisk social organisa-
tion. Dessa historiker studerar därför samspelet mellan till exempel 
upprättandet av vänskapsband, gåvogivande och konfliktlösning. I 
detta sammanhang spelar ritualer och socioreligiös interaktion en 
avgörande roll för att skapa ordning.

Denna forskning har också väsentligt utvidgat den historiska makt-
analysen. Från att tidigare främst ha omfattat politik, ekonomiska 
förhållanden, institutioner och rättsutövning har ramarna utökats 
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till att inkludera ideologi, teologi, språkanvändning, normer och 
värdesystem.23 Den traditionella synen på de historiska aktörerna 
som styrda av ekonomiska strukturer eller maktbegär har därmed 
förändrats till att i stället handla om individernas aktiva roller inom 
olika sammanflätade sociala, religiösa, ekonomiska och juridiska 
sfärer. 

Den konstitutionella maktanalysen utgick i analogi med Hobbes 
från existensen av en fast politisk struktur dominerad av en offent-
lig auktoritet. Fokus låg på att undersöka hur styrelsen fungerade 
genom att förklara hur de övriga delarna inom strukturen kontrol-
lerades och administrerades. Makten studerades följaktligen från 
ett uppifrån-och-ned-perspektiv. Inom den vidgade maktanalysen 
utgår forskarna i stället från en dynamisk maktstruktur där person-
liga förbindelser spelar en betydande roll. Detta innebär att de tar 
sin utgångspunkt från ett perspektiv där de undersöker hur makt 
praktiseras på olika plan i det sociala livet. Spårandet av ett maktens 
centrum blir då av underordnad betydelse. I stället diskuteras hur 
makt skapas, utövas, upprätthålls och återskapas via till exempel 
utnyttjandet av horisontella och vertikala band. Därmed är denna 
forskningsinriktning intresserad av hur politik egentligen fungerar 
samt hur makt manifesteras och förankras på olika nivåer, det vill säga 
den politiska kulturen i sig. Ursprunget till denna strategiska makt-
definition står inte att finna hos Hobbes utan hos Machiavelli.24 Den 
utvidgade maktanalysen har fått stora konsekvenser för tolkningen 
av de historiska samhällenas konflikter genom att det har skett en 
förskjutning från makroperspektiv till mikroperspektiv. Forskningen 
har således tenderat att gå från att undersöka motsättningar mellan 
klasser eller institutioner till att studera konflikter mellan grupper 
och individer tillhörande sociala nätverk.25

Intresset för den medeltida människans personliga förbindelser 
och emotionella relationer är dock på intet sätt något som är spe-
cifikt för rättsantropologin. Detta forskningsområde har under en 
längre tid studerats inom mentalitetshistorien.26 Denna riktning var 
till en början starkt strukturalistisk till sin karaktär. Den föränd-
rades dock med tiden till att bli mer fokuserad på den medeltida 
och tidigmoderna människan som individ där hennes föreställ-
ningsvärld och känsloliv stod i centrum.27 Det föll sig då naturligt 
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att ingående studera synen på vänskap och kärlek. I själva verket 
har de mest omfattande analyserna av vänskap presenterats inom 
detta forskningsfält där Brian McGuires djuplodande studie av den 
monastiska vänskapen, Friendship and Community. The Monastic 
Experience 350–1250, numera utgör en klassiker.28 Ett annat senare 
exempel är Eva Österbergs Vänskap – en lång historia, där relationen 
behandlas ur ett longitudinellt perspektiv från antiken till och med 
modern tid. Författaren diskuterar här ingående vänskapens roll i 
skuggzonen mellan det privata och det offentliga.

Både rättsantropologin och mentalitetshistorien har i första hand 
sysslat med samhällen där statsapparaten är svagt utvecklad. Den 
mest grundläggande skillnaden mellan de två inriktningarna är att 
antropologiskt inriktade studier ofta handlar om hur maktutövningen 
fungerar i förstatliga samhällen – till skillnad från de mentalitets-
historiska analyserna som sällan kretsar kring denna problematik. 
Detta förhållande har i sin tur resulterat i att forskningen rörande 
vänskap i det medeltida samhället i huvudsak kan indelas i två in-
riktningar.

Den ena undersöker vänskapen som politiskt fenomen, medan 
den andra intresserar sig för vänskapens andliga och emotionella 
aspekter. Den politiska inriktningen behandlar vänskapsrelationen 
från ett maktperspektiv, där bandet ses som ett pragmatiskt instru-
ment förknippat med herravälde, alliansbildande och konfliktlös-
ning. Det centrala problemet kretsar kring organisation, kontroll 
och sociopolitisk interaktion.29 

Den andra infallsvinkeln tar sin utgångspunkt i individens före-
ställningar om vänskap och ägnar lite utrymme åt den politiska mak-
ten. Dessa forskare studerar den medeltida människans mentalitet, 
ideologi, filosofi, teologi och etik. I fokus står den kristna andliga 
vänskapen företrädd av den monastiska rörelsen och den sekulära 
kyrkan.30 Båda inriktningarna sysslar med nätverksforskning och 
kommunikationsforskning, men syftet är olika. Från det politiska 
perspektivet ses nätverksbyggande genom vänskapsband som ett 
maktmedel. Den andliga inriktningen studerar i stället nätverkens 
funktion då det gäller de medeltida människornas intellektuella och 
emotionella utbyte.
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Tes
I denna bok kommer jag att driva tesen att maktperspektivet inte 
behöver utgöra en vattendelare. Ideologi, trosföreställningar och 
känslor var integrerade delar av den medeltida politiska kulturen. 
Emotionella begreppspar såsom vänskap och kärlek kontra vrede 
och hat representerade inte bara känslomässiga lägen utan även 
politiska tillstånd och strategiska instrument.31 Mitt syfte blir där-
för att genom tre olika undersökningar visa hur gränsdragningen 
mellan den politiska och den mentalitetshistoriska inriktningen 
kan överbryggas. Tesen är att de politiska och andliga aspekterna av 
fenomenet vänskap inte så lätt kan åtskiljas i två olika sfärer. Denna 
skarpa åtskillnad var enligt min åsikt främmande för medeltida tän-
kande. En invändning mot att kombinera infallsvinklarna är förstås 
att de tjänar olika syften då de hör hemma i olika traditioner. Poli-
tisk, antropologisk och social historia, respektive kultur-, idé- och 
religionshistoria. Frågan är dock om vi, å ena sidan, kan skaffa oss 
en uppfattning om den medeltida människans mentalitet, känslor 
och idéer utan att bry oss om problem rörande social ordning och 
politisk kontroll. Och om vi, å andra sidan, kan förstå den politiska 
och sociala organisationen utan att ha någon kunskap om den med-
eltida människans tankar, tro, normer och ideal.32

Mentalitetshistorien, liksom vänskaps- och nätverksforskningen, 
har ofta stött på kritik från konstitutionellt eller ekonomiskt inrik-
tade historiker. De menar bland annat att det inte kan anses särskilt 
uppseendeväckande att individer under förmodern tid hade vänner 
och upprättade sociala nätverk. Varför lägga ner så mycket tid och 
möda på att analysera detta? Dessa forskare företräder uppfattningen 
att de medeltida källornas vänskaps- och kärleksterminologi främst är 
ett uttryck för sociala konventioner utan någon djupare samhällelig 
innebörd. Vidare har det hävdats att mentalitetshistorien och den 
rättsantropologiskt inriktade forskningen aldrig har gått närmare in 
på att diskutera historiska processer.33 Därmed reses det heller inga 
intressanta frågeställningar då man saknar de nödvändiga verktyg 
som krävs för att utreda hur grundläggande förändringar i samhäl-
let går till.

Jag måste erkänna att dessa frågor är motiverade. Vi måste kunna 
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förklara varför vänskapsband är intressanta för historiska studier 
och på vilket sätt dessa analyser kan bidra till en ökad förståelse 
av strukturer och processer i historiska samhällen. Avsikten med 
denna bok är därför att klargöra några problemområden som vän-
skapsstudier kan belysa och vilka teoretiska och metodiska verktyg 
som kan tillämpas för att nå en djupare förståelse av inte bara det 
medeltida samhällets politiska kultur, utan även hur denna kultur 
var relaterad till dåtidens andliga tro och ideologi. Därmed är mål-
sättningen både att studera vänskapsbandets samhällsstrukturerande 
och samhällskonstituerande funktion.

Bokens struktur
Undersökningen är tidsmässigt avgränsad till perioden från början 
av 1000-talet till 1200-talets tidigare del. Ur rumsmässigt avseende 
är studien koncentrerad till Nord- och Västeuropa. Tidsepoken 
är vald med tanke på att det under högmedeltiden skedde omfat-
tande politiska, sociala och ideologiska förändringar i samhället. 
Politiskt genom att länderna i Nord- och Västeuropa övergick från 
en traditionell herraväldesform baserad på direkt maktutövning, 
via personliga förbindelser – till en annan hierarkisk härskarmodell 
som byggde på indirekt maktutövning via institutioner. Socialt ge-
nom att det utvecklades nya sociala grupper, vilket senare kom att 
leda till uppkomsten av ståndssamhället. Ideologiskt genom att det 
skapades nya ideologier för att tolka, legitimera eller kritisera den 
nya samhällsordningen. Därmed blir det möjligt att analysera en 
grundläggande historisk förändring från ett perspektiv som tar sin 
utgångspunkt i begreppen vänskap, kärlek och brödraskap.

Denna samhällsomvandling har inom den äldre forskningen främst 
studerats från konstitutionella eller ekonomiska perspektiv. Dessa 
historiker har gjort en åtskillnad mellan det feodala Europa, som 
skall ha dominerats av läns- och vasallsystemet, och det icke-feodala 
Norden, som utmärktes av en annan social och politisk struktur 
kallad ”ättesamhället”.34 Här kommer jag inte att laborera med en 
sådan uppdelning. I stället betonas likheterna mellan den nordiska 
och den europeiska politiska kulturen.35 Det nordiska källmaterialet 
uppvisar på intet sätt några grundläggande skillnader i förhållande 
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till det europeiska då det gäller återgivandet av vänskapsbandets 
politiska funktioner eller ideologiska roll. Därmed blir syftet inte 
enbart att belysa Norden mot en europeisk bakgrund, utan även att 
visa hur undersökningar av det nordiska källmaterialet kan bidra till 
att ge en ökad förståelse av förhållanden i Europa.

För att det skall bli möjligt att åskådliggöra interaktionen mellan 
vänskapens ideologi och praktik måste vi frångå det konstitutionella 
synsättet på det medeltida samhället. Jag har därför valt att studera 
vänskapsbandet som ett ”totalt socialt fenomen”. Detta begrepp har 
använts av antropologen Marcel Mauss för att definiera förmoderna 
samhällen som inte låter sig separeras i olika politiska, ekonomiska, 
juridiska, sociala, religiösa och ideologiska sfärer, då dessa var in-
flätade och beroende av varandra.36 Detta innebär dock inte att 
jag samtidigt ansluter mig till en funktionalistisk (eller ontologisk) 
tolkning av samhället som ett statiskt självreglerande system. Jag 
vill snarare se den samhälleliga ordningen som stadd i en ständigt 
föränderlig process, präglad av sociala relationer som inte var statiska 
utan i stället dynamiska.37

Vänskapens ideologi är ett tema som genomsyrar hela boken. Det 
är dock inte möjligt att utgå från en specifik definition av ideologibe-
greppet i en studie som syftar till att förena den mentalitetshistoriska 
inriktningen med det politiskt maktrelaterade perspektivet. Av relevans 
för denna undersökning är de definitioner som är förbundna med hur 
människan tolkar sitt samhälle och sin omvärld. Ideologi står då för 
skapandet av mening, sinnebilder och värderingar i det sociala livet. 
Begreppet representerar därmed en önskan, en vision eller en nostalgisk 
föreställning om det goda samhället. Vänskapen utgör i denna kontext 
en viktig del av den medeltida människans livsåskådning. 

Men även de ideologidefinitioner som kan förknippas med le-
gitimering spelar en viktig roll i denna bok. Ideologi avser då de 
idékomplex som till exempel är karakteristiska för en specifik social 
grupp som strävar efter att inte bara skapa en egen identitet, utan 
även att med hjälp av vänskapens ideal och symbolik legitimera 
sin ställning i samhället. Slutligen har bruket av ideologi som ett 
medel för att legitimera makt och herravälde stor betydelse i fö-
religgande undersökning. Ideologier tjänar i detta sammanhang 
syftet att driva igenom, konsolidera, försvara och rättfärdiga en 
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särskild härskarordning. Detta kan ske genom att ett styrande skikt 
legitimerar sin makt genom att främja eller transformera trosfö-
reställningar och värderingar som underbygger dess dominerande 
roll i samhället. Sådana föreställningar kan strategiskt befästas 
genom att de till exempel framställs som delar av en naturlig och 
universell ordning, varför de bör uppfattas som självklara. En härs-
karideologi syftar även till att förtala och exkludera rivaliserande 
idéer och styrelseformer.38

Anledningen till att jag inte utgår från en fast avgränsad defi nition 
är att jag analyserar vänskapsbandet som ett totalt socialt fenomen 
där interaktionen mellan andliga, sociala och politiska sfärer är cen-
tral. I detta sammanhang går det inte att fi nna ett maktens centrum 
och därmed inte heller en överordnad ideologi. Härskarideologier 
måste alltid agera i samspel med samhällets existerande normer, för-
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väntningar och trosuppfattningar för att de över huvud taget skall få 
något genomslag.39 Vid skapandet av meningsbärande band mellan 
den styrande och de som blir styrda sker det alltså ett utbyte av olika 
föreställningar mellan parterna, varför ideologier är ett resultat av 
en interaktionsprocess. I denna kommunikation ingår idékomplex 
som rör fenomen som världsuppfattning, andlighet, social identitet 
och legitimering av hierarkier.

För att läsaren skall få en uppfattning av vänskapsbandets andliga 
och ideologiska dimensioner måste vi inleda med att diskutera ut-
vecklingen av vänskapen som intellektuellt begrepp. De medeltida 
författarnas syn på vänskap byggde i stor utsträckning på doktriner 
som hade grundlagts under antiken. I kapitel I behandlas därför hur 
de grekisk-romerska filosoferna och de senantika teologerna såg på 
vänskapen som ett samhällskonstituerande element. Dessa teorier 
kom framförallt under 1100- och 1200-talet att få stor betydelse 
för framväxten av en intellektuell andlig och politisk vänskapsdis-
kurs. I kapitel II undersöker jag vilken roll denna diskurs spelade 
inom högmedeltidens sociala formeringsprocess. Här diskuteras hur 
vänskapsideologin tillämpades för att skapa identitet och rättfärdiga 
olika gruppers framstående positioner i samhället. I fokus står den 
skriftliga kulturen såsom den representerades av den andliga eliten och 
den profana aristokratin. Interaktionen mellan ideologi och praktik 
belyses, dels genom ett klargörande av vänskapsbandets kommuni-
kativa aspekter, dels genom en studie av hur den danske författaren 
Saxo Grammaticus legitimerar ett visst elitskikt i samhället genom 
att kombinera andliga och pragmatiska vänskapsideal. 

Kapitel III behandlar hur vänskapens ideologi och praktik möts 
i den performativa politiska kulturen. Här diskuteras vilken roll 
edsförbunden spelade för skapandet och upprätthållandet av social 
ordning. Vänskapspakten placeras därmed inom en rituell kontext 
där ambitionen är att visa samspelet mellan politiska, andliga, sociala 
och ekonomiska fenomen. I det sista kapitlet IV studeras vänska-
pen från ett strategiskt maktperspektiv som tar sin utgångspunkt 
i hur kungarna använde sig av vänskapsband för att upprätthålla 
och legitimera herravälde. Här studeras i första hand den danska 
och den norska kungamakten. Huvudfrågan kretsar kring hur vän-
skapsbandens roll förändras inom maktutövningen vid övergången 
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från det traditionella herraväldet till det hierarkiska kungadömet av 
”Guds nåde”, då banden successivt ”ideologiseras” i takt med det 
ökade inflytandet från den europeiska kulturen. Detta sker genom 
att jag undersöker hur kungarna gick tillväga för att omsätta den 
kristna vänskapsideologin i praktiken genom att den förankrades i 
det medeltida samhällets gruppkultur.

För att vi skall förstå hela det idékomplex som omgärdade den 
medeltida människans syn på vänskap måste vi dock börja med 
att söka den ideologiska vänskapens rötter. Vi kommer därför att 
förflytta oss tillbaka till antikens Grekland och Rom varifrån detta 
intellektuella arv härstammar. 
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Varför vänskap?
Vid det 26:e Nordiska Historikermötet i Reykjavík år 2007 utgjorde 
en session om vänskap och patronsystem ett av konferensens hu-
vudteman. Det var en ur många avseenden givande tillställning som 
utmärktes av livfulla diskussioner. Vid det avslutande meningsutbytet 
mellan panelen och auditoriet framförde åhörarna flera intressanta 
synpunkter. En professor förhöll sig något skeptiskt till vänskaps-
forskningen. I sitt inlägg ryckte han på axlarna och utbrast: ”Vän-
skap – än sen?” Han menade bland annat att det knappast kan anses 
särskilt uppseendeväckande att individer under förmodern tid hade 
vänner och upprättade sociala nätverk. Varför lägga ner så mycket 
möda på att analysera detta? Han ställde sig således frågande till 
vänskapsforskningens potential att resa fruktbara problemställningar 
och förklara historiska processer. 

Denna kritik har jag i olika versioner stött på tidigare. Somliga 
historiker hävdar att källornas vänskapsterminologi främst är ett 
uttryck för sociala konventioner utan någon djupare samhällelig 
innebörd. De utgår därmed från vår moderna uppfattning av vän-
skap där fenomenet hänförs till den privata sfären eftersom det rör 
sig om en emotionell relation mellan två individer. Jag måste dock 
erkänna att professorns fråga är motiverad. Vi måste kunna förklara 
varför vänskapsband är intressanta för historiska undersökningar 
och på vilket sätt de kan bidra till en ökad förståelse av strukturer 
och processer i historiska samhällen. Avsikten med denna bok har 
därför varit att klargöra några problemområden som dessa studier 
kan belysa och vilka teoretiska perspektiv som tillämpas inom detta 
forskningsfält.
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Vänskap och samhälle
Valet att låta Thomas Hobbes bok Leviathan inleda undersökningen 
föll sig naturligt då författaren representerar en tidigmodern syn 
på individen och samhället. Enligt Hobbes styrdes människorna 
av självbevarelsedriften och egennyttan. Det gammaltestamentliga 
odjuret Leviatan illustrerar den totala anarki som skulle utbryta om 
människorna inte kontrollerades av en suverän statsmakt. Detta 
synsätt kontrasterades sedan mot högmedeltidens uppfattningar om 
människan och samhällets styrelse. Syftet var att visa den stora bety-
delse vänskap och kärlek hade i dessa sammanhang. Utgångspunkten 
har då inte varit att studera begreppen som explicita fenomen i sig. 
I stället har de fått bilda ramverk för en djupare förståelse av vida 
sociala, politiska och ideologiska sammanhang.

Det medeltida samhället var i flera avseenden väsensskilt från det 
tidigmoderna Europas politiska och sociala struktur. Frånvaron av 
en statlig auktoritet innebar att människornas trygghet var beroende 
av horisontella och vertikala band mellan individer och kollektiv. 
Utöver gemenskaper såsom släkten och hushållet hade också vän-
skapsförbindelser en viktig samhällsorganiserande funktion. De 
präglade inte bara den medeltida människans sociala miljö utan 
även hennes politiska kultur. I denna bok har jag studerat hur dessa 
betingelser var relaterade till periodens andliga trosföreställningar 
och mentala värld. Vänskapens ideologi har utgjort den röda tråd 
som knutit samman det politiska perspektivet med den mentalitets-
historiska infallsvinkeln. 

Vänskapen och kärleken hade en framträdande roll för de antika 
och medeltida tänkarna när de tolkade samhället och sin sociala om-
givning. I det första kapitlet diskuterades hur antikens filosofer och 
senantikens kristna teologer såg på relationen. Vänskapen bildade 
enligt dessa tänkare ett fundament på vilket samhällsbyggnaden 
borde vila. Den utgjorde också en sinnebild för den dygdiga män-
niskan, vilken strävade efter att förenas andligt och intellektuellt 
med sina likar som gemensamt skulle verka för samhällets bästa. 
Dessa värderingar fördes sedan vidare in i medeltiden. I det andra 
kapitlet studerades hur två sociala grupper, den andliga eliten och 
den profana aristokratin, med hjälp av vänskapens ideal och symbo-
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lik legitimerade sina positioner i samhället. Idéerna hade en viktig 
meningsskapande roll då de bidrog till att skapa och manifestera 
social identitet. 

Det tredje kapitlet kretsade främst kring vänskapens performa-
tiva och symboliska uttryck. De rituella edsförbunden avspeglade 
en helig ordning och de fungerade som förebilder för rättfärdigt 
politiskt handlande. I det sista kapitlet diskuterades hur vänskap 
brukades som ett ideologiskt instrument för att legitimera makt och 
herravälde i 1100-talets Norden. En central fråga var hur kungarna 
gick tillväga för att förankra en ny kristen härskaridé i samhällets 
gruppkultur. Vänskapen och kärleken var en del av denna kulturs 
normer och värderingar. Furstemakten strävade därför efter att agera 
i samspel med dessa uppfattningar.

Vänskap och legitimering 
Den traditionella maktanalysen förutsätter att det existerar en fast 
politisk struktur kontrollerad av en offentlig auktoritet. Problemen 
kretsar kring att förklara hur denna organisation styrs genom att 
undersöka hur de övriga delarna inom strukturen domineras och 
förvaltas. Under högmedeltiden förelåg det dock inte några statiska 
politiska strukturer. Styrelsen präglades endast i begränsad utsträck-
ning av institutionell maktutövning. Herraväldet var beroende av 
bilaterala personliga band, vilket innebär att makten inte kan härle-
das till ett centrum. Det rörde sig således om en dynamisk struktur 
där de politiska konstellationerna ständigt omformades i takt med 
att de sociala relationerna förändrades.

Boken har därför utgått från ett strategiskt perspektiv som un-
dersöker hur makt praktiseras på olika plan i den sociala organi-
sationen. Jag har diskuterat hur makt skapas, utövas, upprätthålls 
och återskapas via horisontella och vertikala vänskapsband. I dessa 
sammanhang spelade olika ideologier en viktig roll för att rättfärdiga 
handlingar och politisk ordning. Jag har dock inte enbart studerat 
ideologierna i sig som ett sätt att legitimera herradöme eller sociala 
gruppers samhällspositioner, utan även diskuterat hur idéerna kan 
ha omsatts i praktiken. Den teoretiska och metodiska utgångspunk-
ten har då varit att analysera vänskapsbandet som ett totalt socialt 
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fenomen där samspelet mellan andliga, sociala och politiska element 
stått i fokus. Makten verkade på olika plan inom dessa sfärer, vilket 
innebär att det inte har varit möjligt att utgå från en specifik defi-
nition av begreppet ideologi.

När Cicero förklarar termen amicitia som ”samförstånd, förenat 
med välvilja och kärlek inom alla gudomliga och mänskliga angelä-
genheter” ser han alltså på vänskapen som ett fenomen vilket omfattar 
känslor, sociala och politiska relationer samt andliga föreställningar. 
Bandet är därmed enligt Cicero både andligt och pragmatiskt till sin 
karaktär. Detta förhållande är giltigt även under högmedeltiden. Den 
klerikala eliten skapade identitet och sammanhållning genom att i 
den skriftliga kommunikationen bruka koder som kretsade kring 
den andliga besjälade vänskapen. Därmed var språket inte bara ett 
sätt att uttrycka samhörighet utan även ett symboliskt kapital, vilket 
strategiskt användes för att skapa sociala nätverk som nyttjades för 
rationella ändamål. 

Vänskapen tjänade också som ett ideal för den profana aristokratin 
i dess strävan att hävda den egna gruppens exklusivitet i förhållande 
till furstemakten, andra sociala grupper och i den inre konkurrensen 
inom de egna leden. Den andliga vänskapen förenade själsfränder 
vars inre kvaliteter gjorde dem lämpade att styra. Så var till exempel 
fallet med Saxo Grammaticus politiska förebilder, såsom biskop Vil-
helm och Svend Estridsen eller biskop Absalon och kung Valdemar. I 
den aristokratiska litteraturen betonas dock även ett ciceronskt ideal, 
vilket framhäver personliga kvaliteter som handlingskraft och styrka. 
I denna kontext symboliserar starka horisontella vänskapsallianser 
makt och duglighet på den politiska arenan. I Gesta Danorums sista 
böcker representeras detta pragmatiska vänskapsideal i första hand 
av stormän tillhörande Skjalmklanen. 

De valdemariska kungarna eftersträvade ett hierarkiskt maktutö-
vande, vilket kan tyckas oförenligt med vänskapsband. Diplomens 
suveräna härskarideologi motsvarade dock i liten utsträckning aktu-
ella förhållanden. Den kungliga makten verkade på flera plan, bland 
annat genom att valdemarerna framställde sig som både herrar och 
vänner till aristokratin och folket. De agerade då i linje med redan 
etablerade socioreligiösa mönster som de utnyttjade till sin egen 
fördel. Dessa strukturer inkluderade företeelser såsom brödraskap, 
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gåvoutbyte, sakral ordning och vertikala vänskapsband. Alla dessa 
element kunde användas för att skapa solidaritet och gemensam 
uppslutning bakom den valdemariska dynastin och det kristna 
kungadömet av Guds nåde.

Vänskap och strukturella förändringar
Både den mentalitetshistoriska forskningen och den politisk-an-
tropologiska inriktningen har kritiserats för oförmågan att förklara 
historisk förändring. I denna studie har jag dock diskuterat hur 
vänskapen brukades under den stora samhällsomvandling som ut-
spelade sig under 1000- och 1100-talet. Hur en forskare väljer att 
förklara historisk förändring handlar i mångt och mycket om hur 
denne tolkar begreppet struktur. De centrala frågorna blir då: Vad 
är struktur? Hur förändras strukturer? Hur förhåller sig aktörerna 
till strukturen och hur kan den påverkas? 

I denna undersökning har jag valt att inte belasta framställningen 
med några djuplodande teoretiska diskussioner om struktur. Den 
uppmärksamme läsaren har dock ändå kunnat ana sig till att teo-
rin om vänskapen som ett totalt socialt fenomen också innefattar 
en tolkning av aktörens förhållande till strukturen. Resonemanget 
kring de olika sfärernas samverkan och tesen att vi inte kan göra en 
klar åtskillnad mellan andlig och pragmatisk vänskap betyder att 
förbindelsen sätts in i ett strukturellt sammanhang. Tolkningen av 
vänskapen som ett totalt socialt fenomen innebär att relationen både 
är strukturellt, kulturellt och ideologiskt betingad.

De olika figurerna som i boken illustrerar vänskapsbandets sam-
hälleliga funktioner kan vid en första anblick verka strukturfunk-
tionalistiska till sin karaktär. Men det rör sig inte om några fasta 
system som strävar efter att befinna sig i jämvikt. Då det gäller 
frågan: Vad är struktur? anser jag att den är ett kulturellt fenomen 
som är inte är statiskt utan dynamiskt. Strukturer befinner sig alltså 
under konstant förändring. Omdaningar kan genomföras genom 
påverkan från aktörer som nyttjar olika beståndsdelar av strukturen 
och transformerar dem in i nya sammanhang. Den amerikanske 
sociologen William H. Sewell framhåller begreppet ”agency” (påver-
kan/aktion) då han förklarar strukturers förändring. Att vara agent 
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innebär att en person av olika orsaker är kapabel att utöva en viss 
kontroll över de sociala relationer denne är en del av, vilket i sin tur 
betyder att han har förmågan att förändra dem.748 För denna un-
dersöknings vidkommande betyder detta att den sociala relationen, 
vänskap, är ett totalt socialt fenomen som ingår i en rörlig struktur. 
Ideologierna måste förankras i denna struktur för att de skall bli 
meningsbärande. 

Under antiken överförde stoikerna och romerska filosofer de 
grekiska tänkarnas idéer om vänskap till universella andliga och 
offentliga politiska sammanhang. De senantika kyrkofäderna an-
passade idékomplexen till en kristen kontext. Under 1000- och 
1100-talet brukades vänskapsideologier för att skapa identitet och 
för att legitimera makt. För den andliga aristokratins företrädare 
var vänskapen det främsta sociala bandet. Det blev därför viktigt 
att med hjälp av brevkorrespondens skapa intellektuella nätverk. 
Under högmedeltiden spelade dessa formationer stor roll för att 
bygga upp klerkernas maktpositioner, vilket betydde att de med 
tiden bildade en ny samhällselit. De hade därmed förändrat den 
sociala strukturen. 

Inom den performativa politiska kulturen kunde ritualernas re-
gissörer påverka strukturen genom att de till exempel upptog nya 
element i ritualerna eller överförde dem till nya sammanhang. Med-
laren tillmättes ofta en mycket hög status i de medeltida källorna. 
Detta kan förklaras mot bakgrund av att han utövade en viss kontroll 
över de sociala relationerna och att det slutligen var hans ord som 
fick den performativa handlingen att träda i kraft. En annan strategi 
som tillämpades för att nå inflytande inom det sociala och andliga 
rummet var gåvogivande. Kungar och hövdingar höll pompösa 
gästabud där de skänkte gåvor till gästerna för att försäkra sig om 
deras lojalitet. På så sätt förmådde de skaffa sig en nyckelposition i 
det sociopolitiska utbytet. Ett exempel där gåvoväxlingen också var 
en del av det andliga rummet är de valdemariska kungarnas strävan 
efter att ingå i gruppkulturens brödraskap. Detta gav dem en utökad 
auktoritet inom samhällets gemenskaper. Genom helgonkulten som 
innefattade ett andligt gåvoutbyte kunde de överföra gilleskulturens 
värderingar, normer, ritualer och kollektiva band in i en ny kontext. 
De påverkade därmed de sociala relationerna, vilket i förlängningen 
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bidrog till att det uppstod en mer hierarkisk politisk struktur. Då det 
gäller maktförhållandena i 1100-talets samhälle synes det därför mer 
relevant att diskutera i termer av transformation och anpassning än 
att enbart laborera med kontinuitet/diskontinuitetsproblematik.

Vänskap som ideologi och kultur 
William H. Sewell diskuterar inte förhållandet mellan ideologi och 
praktik i samband med begreppet ”agency” och strukturers föränd-
ring. Utgår vi från teorin om vänskapen som ett totalt socialt fenomen 
kan dock inflytande över denna relation bidra till att agenten också 
besitter förmågan att vinna gehör för en ideologi som kan användas 
för att påverka strukturen i en för denne gynnsam riktning. Sewell 
har emellertid ingående studerat begreppet kultur. Han tolkar inte 
kultur som ett statiskt autonomt system utan som en performativ 
term förknippad med praktik. Kulturen är en sfär av praktisk aktivi-
tet, ständigt producerad och reproducerad av historiska aktörer där 
olika symboler används för att skapa mening och kommunikation. 
Sewell menar att kultur kan ses både som system och som praktik. 
Användare av kultur skapar ofta en semiotisk gemenskap genom 
att de uppfattar samma former av motsatser varför de ömsesidigt 
kan engagera sig i meningsfull symbolisk aktion. De kan därmed 
använda systemets ”grammatik” för att skapa förståeliga uttalanden. 
Detta innebär att medlemmarna av en semiotisk gemenskap är ka-
pabla inte bara att uppmärksamma uttalanden framställda enligt en 
symbolisk kod, utan även att använda systemet genom att omsätta 
det i praktiken.749 Grekernas olika filosofiska sällskap, Roms bildade 
senatorer, de skriftlärda klerkerna, den höviska kulturens författare 
och de kungliga hovens skrivare var alla intellektuella grupper som 
formade semiotiska gemenskaper. 

Antikens och högmedeltidens vänskapsdiskurs kan därmed tolkas 
som ett exempel på hur kultur används i praktiken. Inom de antika 
filosofernas, den andliga elitens och den profana aristokratins ho-
mosociala miljöer utvecklades en kultur där den sanna vänskapen 
idealiserades. 1000- och 1100-talets kyrkomän byggde på grundval 
av antika och senantika förebilder upp en vänskapskultur både i 
skrift och i det vardagliga sociala samspelet. Så var även fallet inom 
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den profana aristokratins höviska och militära miljö, där vänskapen 
utgjorde ett viktig symboliskt uttryck som användes för att skapa 
mening och kommunikation. 

Sewells syn på kultur som praktik ligger nära vänskapsdiskursens 
funktion. Idékomplexen stod för skapandet av mening, sinnebilder 
och värderingar i det sociala livet. De måste därför agera i samverkan 
med samhällets trosuppfattningar för att de skulle ha någon verkan. 
När den svenske jarlen Birger Brosa i ett brev till värmlänningarna 
benämner dem som ”Guds vänner” kan formuleringen tolkas som 
ett uttryck för en kristen härskarideologi, men också som ett sätt att 
praktiskt använda kultur i form av ett symboliskt språk som appellerar 
till mottagarna. Dudo av S:t Quentins, Galbert av Brygges och Saxo 
Grammaticus beskrivningar av vänskapsförbund upprättade genom 
ritual är ideologiskt präglade genom att de avspeglar en kristen helig 
ordning. Skildringarna kan samtidigt också ses som exempel på hur 
författarna skapar och använder kultur i praktiken.

Kulturer står enligt Sewells synsätt under konstant förändring. 
Bruket av vänskapens symbolik i språk och ritualer kan därmed 
tolkas som en kulturell strategi. Dessa strategiers syfte var inte alltid 
i första hand att skapa uniformitet utan att organisera olikhet.750 
Cicero framhäver en exklusiv grupp av politiska ledare vars ädla 
vänskapsband var ett resultat av att de drogs till varandra på grund 
av att de var varandras likar i dygd. 1100-talets andliga elit avskiljde 
sig intellektuellt från samhällets övriga grupper genom det kodade 
vänskapsspråket. Ett exempel är abbot Vilhelms brev till munken 
Stefan där han avslöjar lagen om den sanna vänskapen. Den består 
av den fasta förbindelsen mellan själarna som också innebär gemen-
skap i den Helige Ande. Abboten inviger därmed Stefan i vänskapens 
mysterium, samtidigt som han betonar att en utomstående inte har 
del i detta goda, då en köttsligt obesjälad människa inte förstår vad 
som hör till Gud. Därmed är den andliga vänskapen endast förbe-
hållen en liten grupp av invigda. 

Den profana aristokratin förknippade vänskapens dygder med ett 
nobelt beteende och ett ädelt inre. Saxo Grammaticus författande 
av Gesta Danorum kan tolkas som en kulturell strategi som hade 
till syfte att utmåla ett visst elitskikt som särskilt väl ägnat att styra. 
Samtidigt använde de danska kungarna sig av kultur för att skapa 
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en hegemoni som de andra grupperna i samhället måste orientera 
sina meningssystem i förhållande till. Valdemarerna tillägnade sig 
den europeiska kulten av furstehelgon, inte bara för att ge den egna 
dynastin en särskild strålglans utan även för att etablera vertikala 
vänskapsband. Denna strategi kan alltså ses som ideologi omsatt i 
praktik, men även som ett praktiskt användande av kultur.

Kulturer uttrycker enligt Sewell lika ofta kontradiktioner som 
sammanhang. Som exempel nämner han den kristna treenighe-
ten där fadern står för auktoritär och hierarkisk ortodoxi. Sonen 
representerar jämlikhet och älskvärdhet, medan den Helige Ande 
uttrycker den extatiska spontaniteten.751 Den högmedeltida vän-
skapskulturen kan också uttydas som en symbolisk treenighet av 
kontradiktioner vilka användes i skilda sammanhang. Vänskapen 
kunde vara faderlig, beskyddande och auktoritär, vilket innebar att 
den förknippades med underordning och patron–klientförhållanden. 
Vänskapen representerade dock även en horisontell relation mel-
lan likar som älskade varandra på grundval av sin gemensamma 
kärlek till Kristus. Vänskapen var slutligen också ett mysterium där 
själarnas förening utgjorde gemenskap med den Helige Ande. Alla 
dessa kulturella tillämpningar var således andligt förankrade, men 
de användes samtidigt i praxis för olika ändamål.

*

Därmed har vi nått till slutet av denna bok. Konklusionen är att vi 
inte kan dra en skarp skiljelinje mellan den pragmatiska och den 
andliga vänskapen. Under antiken liksom under högmedeltiden 
hade bandet både samhällsstrukturerande och samhällskonstitu-
erande funktioner. För att förstå detta förhållande bör vi skaffa oss 
en uppfattning om relationens betydelse då det gäller social ordning 
och politisk kontroll. Dessa strukturer blir dock begripliga först då 
vi får en inblick i individens trosföreställningar, tankevärld, normer 
och ideal.

Om denna studie enbart behandlat vänskapens och kärlekens dok-
trin hade den kunnat utformas till en vacker historia som kretsade 
kring människans inneboende goda egenskaper. Den intellektuella 
diskursen rörande själarnas förening och visionerna om ett bättre 
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samhälle hade då dominerat framställningen. Maktperspektivet och 
analyserna av vänskapsbandets praktiska tillämpningar har emel-
lertid medfört att historien också tecknats i dystra färger. I denna 
kontext kan vänskapen förknippas med konflikt, våld, tvång och 
utsugning. Dessa fenomen utgjorde en naturlig del av den medeltida 
människans vardag, varför den vänskapliga tilliten anpassades till 
rådande maktförhållanden. 

Självbevarelsedriften och egennyttan var ofta en förutsättning 
för överlevnad i medeltidens otrygga samhälle, men det var inte 
den suveräna staten som utgjorde anarkins motvikt. Under denna 
period vilade helheten, kungadömet och det kristna kollektivet, på 
vänskapens grund, samtidigt som förhållandet mellan dess delar; 
de sociala organisationerna, individerna och den politiska kulturen, 
reglerades genom vänskapsförbindelser. Parallellt med dessa band 
existerade det förstås en mängd andra relationer av stor betydelse, 
men om vi vill nå en djupare förståelse av detta samhälles uppbygg-
nad kan vi som historiker inte längre rycka på axlarna och säga: 
Vänskap – än sen? 
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