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Abstract 
 

The aim of this thesis is to analyse the construction of a historical event in late medieval 

chronicles, in a way that increases our understanding of the mechanisms behind historiography. 

The analysis is based on how the coronation of Pope Clement V in 1305 and the accident which 

then took place, in which a wall crashed and killed a number of people, is depicted in a selection 

of 14th century chronicles, mainly from France. This event has been largely overlooked by 

previous research on Clement V and the Avignon Papacy, which has tended to emphasise its 

meaning as a bad omen for the pope. Through a close reading of the chronicles inspired by a 

comparative methodological approach and the theoretical framework of Suzanne Fleischman 

this thesis proves that the French chronicles do not give much actual support for the inter-

pretation of the accident as a bad omen and that the event occurs in multiple versions, which 

can be explained by the chroniclers’ different attitudes towards the alliance between Pope 

Clement and King Philip the Fair of France. The different versions are dependent on the texts’ 

contrasting aims and uses of narratives and facts, and is ultimately defined by the communi-

cative situation between writer and reader.   
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Inledning 
 

Introduktion 
 

Sedan Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet 2016 har frågor om var gränsen går 

mellan fakta och fiktion varit ständigt aktuella. Valet medförde en ökad medvetenhet om den 

stora mängd desinformation som förekommer på internet där vinklade eller uppdiktade nyheter 

presenteras som äkta. Trump har själv anklagat kritisk media för att sprida lögner, så kallade 

”fake news”.1 Samtidigt gör presidenten konsekvent falska och missvisande påståenden vilket 

blev tydligt redan vid hans installation i januari 2017, som han menade besöktes av ett rekord-

stort antal personer.2 Detta felaktiga påstående upprepades av Vita husets pressekreterare Sean 

Spicer, och när presidentens rådgivare Kellyanne Conway ombads kommentera uttalandet sade 

hon: ”You’re saying it’s a falsehood and […] Sean Spicer, our press secretary, gave alternative 

facts to that”.3  

Conways uttryck ”alternative facts” – alternativa fakta – kan tyckas motsägelsefullt. 

Filosofiprofessorn Åsa Wikforss definierar fakta som ”sanningsgörare”, det vill säga egen-

skaper som gör ett påstående sant.4 Genom att tala om alternativa fakta kan Conway sägas 

försvara ett falskt påstående genom att relativisera sanningen. Men att en händelse tolkas på 

olika sätt är inget nytt. Olika personer kan genom att kombinera skilda fakta beskriva samma 

fenomen på olika sätt, vilket innebär att flera versioner av samma händelse kan vara sanna så 

länge de bygger på fakta som verkligen är fakta – och inte osanningar som i Trumps och 

Conways fall.5 Detta blir särskilt tydligt i historieskrivning där bilden av det förflutna 

konstrueras genom att sakuppgifter inordnas i en narrativ framställning, vars utformning kan 

ske på många olika sätt. 

                                                
1 Se t.ex. president Trumps ”Fake News Awards” som presenterades på Republikanernas hemsida 17/1 2018: 
https://gop.com/the-highly-anticipated-2017-fake-news-awards/, hämtad 8/4 2018.  
2 Journalisterna Glenn Kessler, Meg Kelly & Nicole Lewis har räknat ut att Trump gjorde 1 950 falska eller 
missvisande påståenden under 2017, se ”President Trump has made 1,950 false or misleading claims over 347 
days”, The Washington Post, https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2018/01/02/president-
trump-has-made-1949-false-or-misleading-claims-over-347-days/?utm_term=.d50cdcf7255c, hämtad 15/2 2018. 
Artikeln publicerad 2/1 2018. 
3 Alexandra Jaffe, ”Kellyanne Conway: WH spokesman gave ‘Alternative Facts’ on inauguration crowd”, NBC 
News, https://www.nbcnews.com/storyline/meet-the-press-70-years/wh-spokesman-gave-alternative-facts-
inauguration-crowd-n710466, hämtad 15/2 2018. Artikeln publicerad 22/1 2017.  
4 Åsa Wikforss, Alternativa fakta. Om kunskapen och dess fiender (Lidingö: Fri Tanke, 2017),  s. 44. 
5 Jämför t.ex. med ”verklighetsbeskrivningen” i svensk politik. Se Maria Holmin, ”Hårdare ton i valkampanjer – 
‘hör inte riktigt hemma i svensk tradition’”, Sveriges Television, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hardare-ton-i-
valkampanjer-hor-inte-riktigt-hemma-i-svensk-tradition, hämtad 22/4 2018. Artikeln publicerad 22/4 2018. 
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Denna uppsats analyserar beskrivningen av historiska händelser i senmedeltidens 

krönikor. Eftersom medeltida historieskrivning utgav sig för att vara sann gör de sak-

förhållanden som presenteras anspråk på att återge en verklighet, och kan därför betraktas som 

fakta. I de fall olika krönikor säger emot varandra har vi alltså exempel på alternativa fakta.  

I denna uppsats studeras olika skildringar av en och samma händelse för att på så sätt 

möjliggöra ett resonemang om vilka faktorer som konstruerade en historisk händelse i 1300-

talets krönikor. Den episod som står i fokus för undersökningen är påven Clemens V:s kröning 

i Lyon 1305 – och den olycka som inträffade då – såsom den beskrivs i krönikor från i synnerhet 

Frankrike. I likhet med president Trump var Clemens V en kontroversiell person, mycket på 

grund av sina nära band till den franske kungen Filip den sköne. Hans pontifikat brukar ses som 

starten på påvedömets flytt till Avignon och är en mycket omstridd period i kyrkans historia. 

Krönikornas beskrivning av Clemens kröning illustrerar mötet mellan påven och kungen och 

ger oss en inblick i den samtida synen på kyrkan och kungamakten och 1300-talets politiska 

konfliktlinjer. Beskrivningen av denna händelse synliggör därför historieskrivningens villkor 

på ett sätt som är relevant även för förståelsen av modern historisk forskning. 

 Krönikorna berättar att när Clemens och Filip i samband med påvens kröning red i 

procession genom Lyon ska en del av en mur ha rasat på grund av det stora trycket från folk-

massan som samlats för att se spektaklet. Till följd av detta dog flera personer, inklusive hertig 

Johan II av Bretagne. Påven själv ska ha fallit av sin häst och tappat sin tiara. Olyckan är i dag 

en ganska bortglömd händelse men ansågs tillräckligt viktig i sin samtid för att finnas omnämnd 

i flera av 1300-talets krönikor. Bilden av vad som hänt och hur det skulle tolkas skiljer sig åt 

mellan krönikorna, eftersom berättelsen om incidenten förekommer i flera versioner. Med 

version avses i denna uppsats en skildring av händelsen som genom att kombinera olika sak-

uppgifter väsentligt avviker från en annan skildring av samma händelse. Information i en 

version måste inte nödvändigtvis utesluta information i en annan, såvida inte deras fakta säger 

emot varandra – men när de gör det har vi att göra med alternativa fakta. 

Målet med undersökningen är inte att ta reda på vilken krönikas version av olyckan vid 

kröningen som ligger närmast vad som verkligen hände utan att med stöd av detta exempel 

förklara vilka faktorer som medverkade till konstruktionen av en historisk händelse i sen-

medeltida historiografi. Därigenom kan vi få kunskap om historieskrivningens tidlösa grunder 

på ett sätt som är relevant även vid tolkningen av texter som gör anspråk på att återge 

verkligheten i dagens värld, präglad av Trumps ”fake news”.  
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Syfte 
 

Uppsatsens syfte är att analysera konstruktionen av en historisk händelse i senmedeltida 

krönikor genom att studera hur Clemens V:s kröning 1305 och den olycka som då ägde rum 

skildras på olika sätt i krönikor från de därpå följande hundra åren. Genom att analysera 

krönikornas innehåll och förhållande till genren och den kommunikativa situationen kan denna 

uppsats föra en diskussion om utmärkande drag i de olika versionerna och vilka faktorer som 

samverkade i deras konstruktion av en historisk händelse. En sådan diskussion kan även leda 

till en ökad förståelse för drivkrafterna bakom historiografi i allmänhet. 

 

Bakgrund 
 

Undersökningen utgår från senmedeltida krönikor som skildrar Clemens V och hans samtid. 

Därför är det nödvändigt att presentera vad som karaktäriserade en krönika och deras historiska 

kontext, det vill säga bakgrunden till valet av Clemens och hans exil i Avignon. 

 

Krönikor som genre 

 

Krönikan var en av flera historiografiska genrer under medeltiden, men ofta kallas alla historio-

grafiska verk från denna tid för krönikor. Utmärkande för dessa är att de beskriver historiska 

händelser i kronologisk ordning, antingen på prosa eller vers (alla krönikor som ingår i denna 

undersökning är emellertid på prosa).6 Den medeltida historieskrivningen kan ses som en 

fortsättning på antikens, vars mål var att bevara minnet av viktiga händelser för eftervärlden 

(med andra ord att konstruera ett kollektivt minne), men till skillnad från den antika historie-

skrivningen tillkom den medeltida i en kristen kontext. Den kristna tidsuppfattningen var linjär 

och tog sin början med skapelsen; allt som hände därefter sågs som uttryck för Guds plan för 

mänskligheten fram till dess frälsning i och med världens nära förestående undergång. 

Krönikornas kronologiska ramverk speglade alltså tidsuppfattningen. Som en följd av att 

historien sågs som en gudomlig plan fick krönikorna en didaktisk funktion, då historiska 

händelser kunde visa hur exempel på goda och dåliga mänskliga beteenden belönades eller 

                                                
6 Chris Given-Wilson, Chronicles. The writing of history in medieval England (London: Hambledon and London, 
2004), s. xix. 
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bestraffades.7 Historia skrevs dock inte bara för att undervisa läsarna, utan även för att under-

hålla dem.8 Avgörande för vilka händelser som ansågs värda att återge var alltså inte bara hur 

väl de stämde överens med föreställningen om den gudomliga planen utan också hur spännande 

de var. 

En central aspekt av genren var krönikornas anspråk på att återge sanning. Till skillnad 

från så kallade fabulae, som också innehöll underhållande och moraliserande berättelser, skulle 

de händelser som beskrevs i historieskrivningen vara sanna.9 I dag är vi vana vid att definiera 

en sann berättelse som en korrekt återgivning av verkligheten, men de medeltida författarna 

hade ett delvis annat förhållningssätt till sanningsbegreppet. Enligt historikern Chris Given-

Wilson använde dessa sanning för att beskriva antingen riktighet (i fråga om innehåll) eller 

trovärdighet (i fråga om metod).10  

Med riktighet menas att författarna var tydliga med att de beskrev händelser som 

verkligen hade inträffat. För att en episod i medeltida historieskrivning skulle betraktas som 

sann kunde den beskriva en historisk händelse exakt såsom den hänt, men på grund av 

krönikörernas syn på historien som en gudomlig plan kunde episodens sanningshalt även 

konstrueras genom att den överensstämde med jämförbara händelser som sågs som sanna, 

oavsett om den ägt rum eller inte, eftersom episoden då speglade en universell sanning om vad 

som var rätt och fel. En händelse behövde alltså inte återges korrekt för att ändå betraktas som 

riktig.11 

Konstruktionen av sanning i medeltida historieskrivning måste även förstås i termer av 

trovärdighet. Given-Wilson skriver att beskrivningen av en händelse uppfattades som sann om 

författaren hämtade sin information från ett ögonvittne eller en auktoritet.12 Som auktoriteter 

                                                
7 Se t.ex. Hans-Werner Goetz, ”The ‘methodology’ of medieval chroniclers”, i János M. Bak & Ivan Jurković 
(red.), Chronicon. Medieval narrative sources. A chronological guide with introductory essays (Turnhout: 
Brepols, 2013), s. 27–28; Gert Melville, ”Le problème des connaissances historiques au Moyen Age. Compilation 
et transmission des textes”, i Jean-Philippe Genet (red.), L’historiographie médiévale en Europe. Actes du colloque 
organisé par la Fondation européenne de la science au Centre de recherches historiques et juridiques de 
l’Université Paris I du 29 mars au 1er avril 1989 (Paris: Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 
1991), s. 21; Gabrielle Spiegel, The past as text. The theory and practice of medieval historiography (Baltimore: 
The John Hopkins University Press, 1997), s. 86–89. 
8 Pierre Courroux, L’Écriture de l’histoire dans les chroniques françaises (XIIe–XVe siècle) (Paris: Classiques 
Garnier, 2016), s. 93. 
9 Courroux,  L’Écriture de l’histoire, s. 109–110; Goetz, ”The ‘methodology’ of medieval chroniclers”, s. 27–28; 
Bernard Guenée, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval (Paris: Aubier, 2011 [1980]), s. 19; 
Monika Otter, ”Functions of fiction in historical writing”, i Nancy Partner (red.), Writing medieval history 
(London: Arnold, 2005), s. 109–110. 
10 Given-Wilson, Chronicles, s. 1. 
11 Given-Wilson, Chronicles, s. 2–5. 
12 Given-Wilson, Chronicles, s. 6–7. 
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sågs heliga texter som Bibeln eller framstående historieskrivare från tidigare generationer. 

Deras uppgifter behövde alltså i sig inte vara korrekta för att ändå betraktas som sanna.13 

På grund av den starka tilltron till auktoriteter var det också vanligt att krönikörer valde 

att fortsätta andra författares verk eller göra kompilat som kombinerade texter från flera 

krönikor. Deras tekniker för att blanda andra krönikors information på sitt eget sätt – men i 

enlighet med genren – var ett sätt att tillgängliggöra och uppdatera informationen, och resultatet 

blev i någon mån ett fristående verk.14 

Krönikorna ägnade sig nästan uteslutande åt politisk historia, med fokus på individer och 

institutioner, såsom kungar, påvar, stater och kyrkan. Krönikornas koppling till politik var 

viktig eftersom de kunde användas för att legitimera maktanspråk.15  

Många krönikors tendens, beroende av andra källor, och avstånd i tid till de händelser de 

beskriver gör det svårt att avgöra hur väl deras beskrivningar av historiska händelser överens-

stämmer med verkligheten. Deras narrativ, sanningsanspråk och form av kompilat ger dock en 

värdefull inblick i historieskrivarnas inställning till historien och politiska aktörer och därmed 

den tidsanda de verkade i. 

 

Clemens V och Avignon 

 

Clemens V regerade mellan 1305 och 1314 i en tid när påvedömet befann sig i kris. Under 

1200-talet hade påvarna vid flera tillfällen behövt lämna Rom på grund av konflikter med lokala 

makthavare. I och med att påvarna allt oftare uppehöll sig i andra orter minskade känslan av 

påvedömets bundenhet till Rom, vilket på sikt banade väg för Avignonpåvedömet.16 

Runt sekelskiftet 1300 eskalerade en konflikt mellan påven Bonifatius VIII och den 

franske kungen Filip den sköne. Filip ville beskatta det franska prästerskapet för att finansiera 

krig med England men Bonifatius vägrade gå med på detta eftersom det fjärde Laterankonciliet 

slagit fast att endast påven hade rätt att beskatta klerker. Påven hotade kungen med 

exkommunikation, varpå Filip allierade sig med fiender till påven i Italien och anklagade 

Bonifatius för kätteri. Trots att kungen bröt mot kanonisk rätt fick han stöd bland många franska 

klerker, delvis eftersom även Bonifatius var känd för sin maktfullkomlighet. År 1303 för-

                                                
13 Se t.ex. Courroux, L’Écriture de l’histoire, s. 455–457. 
14 Courroux, L’Écriture de l’histoire, s. 513–514, 529–533; Melville, ”Le problème des connaissances 
historiques”, s. 24–32. 
15 Goetz, ”The ‘methodology’ of medieval chroniclers”, s. 27–31; Guenée, Histoire et culture historique dans 
l’Occident médiéval, s. 332–333, 347–348. 
16 Joëlle Rollo-Koster, Avignon and its papacy, 1309–1417. Popes, institutions, and society (Lanham: Rowman & 
Littlefield, 2015), s. 24–25. 
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beredde Bonifatius en bulla som skulle befria fransmännen från sin trohetsed till kungen och 

därmed uppmuntra till uppror. Filip var därför tvungen att agera snabbt och skickade sina 

hejdukar till Anagni – där påven uppehöll sig – för att gripa honom och föra honom till 

Frankrike där han kunde dömas för sina påstådda brott. Därefter var tanken att tillsätta en ny 

påve, som var mer vänligt sinnad gentemot kungen. Försöket att gripa Bonifatius misslyckades 

men resulterade i att den chockade påven avled en månad senare.17 

Till Bonifatius efterträdare utsåg kardinalerna Benedictus XI, som valde att distansera sig 

från konflikten. När han dog i Perugia i misstänkt förgiftning efter mindre än ett år som påve 

samlades kardinalerna på nytt. På grund av stora motsättningar drog konklaven ut på tiden och 

det dröjde ytterligare ett år, till juni 1305, innan kardinalerna enades om att välja någon utanför 

sin egen skara i förhoppningen att få ett slut på dödläget mellan Filip och kyrkan. Valet föll på 

ärkebiskopen av Bordeaux, Bertrand de Got, som blev påve under namnet Clemens V. Som 

gascognare var Clemens formellt undersåte till den engelske kungen men var känd som en god 

diplomat och administratör med goda relationer till både Frankrike och England.18 

Clemens V har blivit ökänd för sin allians med Filip den sköne, som tog sig uttryck i att 

han i början av sitt pontifikat uppehöll sig i Frankrike och att han på Filips initiativ lät kröna 

sig i Lyon. Senare upphävde han Bonifatius bullor gentemot kungen och gick med på Filips 

initiativ att upplösa tempelherreorden för påstått kätteri och beslagta dess tillgångar. På grund 

av det svåra politiska läget kunde Clemens aldrig bege sig till Italien utan valde att uppehålla 

sig i det som i dag är södra Frankrike, men då lydde under påvedömet. Bland annat residerade 

han i tre omgångar från och med 1309 i Avignon, men hade aldrig för avsikt att göra Avignon 

till sitt permanenta säte. Vid Clemens död 1314 var dock de franska kardinalerna i majoritet i 

kardinalskollegiet och valde en efterträdare som beslutade att stanna i Avignon. Där blev 

påvarna kvar under större delen av 1300-talet, tills Gregorius XI till sist återvände till Rom 

1377. Däremot kom motpåvar att använda Avignon som bas fram till början av 1400-talet under 

den period som kallas ”den stora schismen”.19  

Clemens V:s eftermäle har varit förödande. Han har kritiserats för sin underlåtenhet 

gentemot Filip och för att därmed ha orsakat allvarliga problem för kyrkan, som kom att befinna 

                                                
17 Roger Collins, Keepers of the keys of heaven. A history of the papacy (London: Phoenix, 2010), s. 275, 278–
279; Rollo-Koster, Avignon and its papcy, s. 26–28. 
18 Collins, Keepers of the keys of heaven, s. 281; Rollo-Koster, Avignon and its papacy, s. 31–33. 
19 Collins, Keepers of the keys of heaven, s. 282–286, 295–296. 
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sig i permanent exil i Avignon under många årtionden framöver. Modern forskning har dock 

nyanserat bilden något och menar att han gjorde vad han kunde utifrån sina förutsättningar.20 

Eftersom denna uppsats fokuserar på krönikor från Frankrike finns det särskild anledning 

att beakta påvens relation till den franske kungen. Filip den sköne avled 1314, samma år som 

Clemens.21 Hans makt var stor men ändå begränsad eftersom han regerade genom vasaller. 

Stora delar av det som i dag är Frankrike – bland annat Clemens V:s hemregion Gascogne – 

lydde under 1300-talet under den engelske kungen.22 Andra områden – som hertigdömet 

Bretagne och grevskapet Flandern – ingick i den franska intressesfären men åtnjöt visst mått av 

självstyre. Det är därför svårt att tala om en enhetlig fransk historieskrivning. 

 

Forskningsläge 
 

Här presenteras tidigare forskning som är relevant för uppsatsen. Forskningsläget är indelat i 

två delar, först en om krönikor, därefter en om den historiska kontexten med fokus på forskning 

om Clemens V:s kröning. 

 

Aspekter av krönikor i tidigare forskning 

 

Flera historiker har syftat till att ta ett helhetsgrepp på medeltidens krönikor, däribland Chris 

Given-Wilson, som skrivit om engelska krönikor, och Pierre Courroux, som behandlat franska 

krönikor från 1100- till 1400-talet.23 Eftersom denna uppsats till största del undersöker krönikor 

från Frankrike är Courroux forskning särskilt relevant. Den främsta auktoriteten på ämnet borde 

dock vara Bernard Guenée som i sitt epokgörande verk Histoire et culture historique dans 

l’Occident médiéval beskriver den medeltida historieskrivningens utveckling och syften. Enligt 

Guenée skulle krönikor förmedla en språkligt enkel och innehållsmässigt sann återgivning av 

historiska händelser. Han menar att sanningsvärdet i en händelse konstruerades i förhållande 

till auktoriteter och hur väl händelsen överensstämde med den kristna världsbilden i moraliskt 

avseende, såsom vi har sett ovan. Eftersom de medeltida historieskrivarna var bundna till 

                                                
20 Se t.ex. Sophia Menache, Clement V (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), s. 6–34; Rollo-Koster, 
Avignon and its papacy, s. 33–44. 
21 En intressant artikel på detta tema är Elizabeth A. R. Brown, ”Moral imperatives and conundrums of conscience: 
Reflections on Philip the Fair of France”, Speculum, 87:1 (2012), i synnerhet s. 11–18 som berör Filips relation 
till Clemens.  
22 Se t.ex. Sophia Menache, ”Chronicles and historiography: the interrelationship of fact and fiction”, Journal of 
Medieval History, 32 (2006), s. 341. 
23 Courroux, L’Écriture de l’histoire; Given-Wilson, Chronicles. 
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auktoriteter hade de gemensamma referensramar och förhöll sig till samma källor, vilket enligt 

Guenée gör det möjligt att tala om en särskild historiekultur under medeltiden.24 Guenées syn 

på genrens förhållande till sanning och auktoriteter delas av historiker som Courroux, Hans-

Werner Goetz och Jean-Marie Moeglin.25 Om krönikorna följde genrens konventioner och 

därmed var uttryck för en gemensam historiekultur innebär det att föreliggande uppsats kan 

använda deras konstruktion av en historisk händelse som utgångspunkt för en diskussion om 

medeltida historiografi i stort.  

Guenées uppfattning att krönikörerna såg sig själva som förmedlare av kunskap, snarare 

än upphovsmän, har inspirerat till forskning om krönikorna som kompilat.26 Gert Melvilles 

historievetenskapliga artikel identifierar olika metoder som krönikörerna använde när de 

kompilerade andras verk. Melville har en ganska negativ syn på krönikornas självständighet 

och menar att många krönikörer återgav motsägelsefull information från flera källor eftersom 

de nöjde sig med att tillgängliggöra informationen, inte analysera den.27 Goetz och Courroux 

har en något mer positiv syn på krönikornas originalitet, och menar att varje kompilats 

kombination av fakta var unik eftersom författarna var tvungna att göra ett urval av källor och 

händelser och genom att ordna händelserna konstruera ett nytt narrativ.28 

Det råder delade meningar om krönikorna i första hand bör ses som uttryck för ett 

individuellt författarskap eller sociala strukturer. I detta avseende polemiserar Courroux mot 

historikern Gabrielle Spiegel, vars koncept social logic of the text utgår från att texter fungerar 

som agenter i en social kontext. Hon anser att texters struktur avslöjar sociala strukturer, och 

ger som exempel att krönikor skrivna av författare med aristokratisk bakgrund ofta var indelade 

dynastiskt eftersom genealogi var centralt i aristokratins tidsuppfattning. Enligt Spiegel kunde 

krönikorna fungera identitetsskapande, bland annat genom att separera adeln från andra 

samhällsklasser. Hon menar alltså att texter har en social funktion, som inte bara speglar de 

sociala strukturerna utan även befäster dem.29  

Courroux utesluter inte att krönikorna påverkades av sociala strukturer men tonar ner 

betydelsen av dessa, eftersom han menar att de bara var en av många influenser. Vidare ser han 

författarna som individer och anser att det är problematiskt att tolka krönikorna som uttryck för 

                                                
24 Guenée, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, s. 18–29, 129, 133, 147, 215, 301–307. 
25 Courroux, L’Écriture de l’histoire, s. 97–99, 513–514; Goetz, ”The ‘methodology’ of medieval chroniclers”, 
s. 27–30; Jean-Marie Moeglin, ”La vérité de l’histoire et le moi du chroniqueur” i Jean-Philippe Genet (red.), La 
vérité. Vérité et crédibilité : construire la vérité dans le système de communication de l’Occident (XIIIe–XVIIe 
siècle) (Paris: Publications de la Sorbonne, 2015), s. 522. 
26 Se t.ex. Spiegel, The past as text, s. 100–102. 
27 Melville, ”Le problème des connaissances historiques”, s. 24–31. 
28 Courroux, L’Écriture de l’histoire, s. 530; Goetz, ”The ‘methodology’ of medieval chroniclers”, s. 30–31. 
29 Spiegel, The past as text, s. xvi–xxii, 53. 
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en gruppidentitet, såsom klass.30 Jag håller med Courroux om att det är viktigt att påpeka 

individuella skillnader men enligt mig är det tydligt att individer alltid verkar inom en social 

kontext. Utan att ta hänsyn till sociala strukturer – såsom aristokratins eller kyrkans makt – blir 

det svårt att förklara den gemensamma historiekultur Guenée talar om. 

Förhållandevis mycket forskning under senare år har ägnats åt konstruktionen av sanning 

inom medeltida historieskrivning. Kim Bergqvist har sammanfattat stora delar av det aktuella 

forskningsläget i en historievetenskaplig artikel från 2013.31 Courroux menar att det är viktigt 

att skilja på ”den gudomliga sanningen” och ”den mänskliga sanningen” när man diskuterar 

medeltida historiografi eftersom historieskrivning aldrig kunde bli annat än en bild (mimesis) 

av det förflutna. Endast Gud hade hela bilden klar för sig. Detta gjorde det möjligt för 

historieskrivarna att vinkla det förflutna genom fiktiva detaljer – de kunde förvränga datum, 

platser, namn och siffror – och ändå återge en bild som var sann på ett högre plan.32 

Forskarna är överens om att krönikornas sanningsanspråk var inbäddat i genren, vilket 

bland annat märks på deras narrativa framställning. Litteraturvetaren Monika Otter menar att 

narrativet i sig självt förmedlade en viss typ av auktoritet. Referenser till andra auktoriteter var 

med andra ord inte nödvändiga för att göra anspråk på sanning då själva formen var nog. I sin 

analys konstaterar Otter att uppenbart fiktiva inslag förekom i historieskrivningen, vilket kan 

tyckas motsägelsefullt. Hon ser denna ”fictionality” som ett kontrakt mellan författaren och 

läsaren, där den senare förväntades förstå att fiktionen bara var ett retoriskt grepp för att 

förtydliga ett budskap.33 Otter problematiserar alltså krönikornas förhållande till sanning och 

fiktion på ett sätt som förklarar avsaknaden av explicita hänvisningar till auktoriteter i 

krönikorna.  

Språkvetaren Suzanne Fleischman argumenterar för att historia konstruerades i motsats 

till fiktion på flera sätt: bland annat genom krönikornas fakta, narrativ, och sociala funktion 

men också genom den kommunikativa situationen, det vill säga vilken avsikt författarna hade 

med texterna och hur de mottogs av läsarna.34 Jag anser att Fleischmans begreppsapparat tydligt 

visar hur olika faktorer samverkade inte bara i krönikornas konstruktion av sanning utan även 

                                                
30 Courroux, L’Écriture de l’histoire, s. 37–38, 586, 786. 
31 Kim Bergqvist, ”Truth and invention in medieval texts. Remarks on the historiography and theoretical 
frameworks of conceptions of history and literature, and considerations for future research”, Roda da Fortuna, 2:2 
(2013), s. 221–242. 
32 Courroux, L’Écriture de l’histoire, s. 752, 793, 820–833. 
33 Otter, ”Functions of fiction in historical writing”, s. 109–115. 
34 Suzanne Fleischman, ”On the representation of history and fiction in the Middle Ages”, History and Theory, 
22:3 (1983), s. 278, 281–284, 293. 
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i deras konstruktion av historiska händelser överlag. Jag kommer därför att återkomma till 

Fleischman under rubriken Metod och teori. 

Viss forskning om relationen mellan sanning och fiktion i krönikorna diskuterar även 

deras användning av järtecken. Historikern Matthew Kempshall har till exempel visat hur 

medeltida historieskrivning kan analyseras utifrån samtida normer om retorik. Han menar att 

järtecken sågs som uttryck för Guds vilja och kunde betraktas som ett testimonium och fungera 

som en av flera faktorer som syftade till att förstärka trovärdigheten i en händelse.35 En liknande 

uppfattning har Given-Wilson, som skriver att tecken från Gud var en egen kategori för att 

konstruera den historiska sanningen. Många krönikörer inkluderade järtecken eftersom de 

vittnade om Guds direkta närvaro och därmed betonade vikten av vissa händelser. De kunde 

fungera som omen och förebåda sådant som ännu inte hänt, eller tjäna som varningar om att 

personer som inte ändrade sina beteenden skulle mötas av vedergällning från Gud. Även om de 

senmedeltida engelska krönikorna (som är de Given-Wilson undersöker) innehåller relativt få 

omnämnanden av omen har de ofta en central roll i narrativet.36 Synen på järtecken är särskilt 

relevant för denna uppsats eftersom det faktum att en mur rasade vid Clemens V:s kröning och 

dödade flera personer går att tolka som ett dåligt omen. 

Som vi har sett har tidigare forskning om krönikor fokuserat på de stora dragen, och i 

synnerhet genrens förhållande till sanning, men detta riskerar att osynliggöra grundbultarna i 

den medeltida historieskrivningen – de historiska händelserna i sig. Det finns få fallstudier som 

på ett konsekvent sätt jämför hur en och samma händelse beskrivs i olika versioner för att 

analysera hur faktorer som krönikornas narrativ, sanningsanspråk och karaktär av kompilat 

samverkar i konstruktionen av en historisk händelse. Ett exempel på en fallstudie med stor 

relevans för denna uppsats är historikern Sophia Menaches artikel ”Chronicles and historio-

graphy: the interrelationship of fact and fiction” som utgår från delvis samma källmaterial som 

mitt eget för att analysera i synnerhet italienska krönikors beskrivningar av valet av Clemens V 

till påve. Menache fokuserar dock nästan uteslutande på sanna och fiktiva inslag i källorna.37  

Genom att analysera olika konstruktioner av olyckan vid Clemens V:s kröning kan denna 

uppsats på ett nyskapande sätt belysa många aspekter av den tidigare forskning som här har 

diskuterats, vidareutveckla Menaches resonemang, och tillföra diskussionen kvaliteter som den 

tidigare saknat. 

                                                
35 Matthew Kempshall, Rhetoric and the writing of history, 400–1500 (Manchester: Manchester University Press, 
2011), s. 284–286. 
36 Given-Wilson, Chronicles, s. 21–23. 
37 Menache, ”Chronicles and historiography”, s. 333–345. 
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Clemens V:s kröning i tidigare forskning 

 

Här presenteras verk som berör Clemens V:s kröning samt forskning om Avignon-tiden i 

allmänhet och analyser av de 1300-talskrönikor som står i fokus för undersökningen (se Käll-

material och avgränsningar).  

Ett betydelsefullt verk om påvedömets flytt till Avignon är religionshistorikern Bernard 

Guillemains La cour pontificale d’Avignon som dock inte omnämner olyckan vid Clemens V:s 

kröning – vilket kan sägas vara det normala i tidigare forskning.38 Kröningen har för det mesta 

setts som en parentes och ingen har hittills gjort en noggrann undersökning av den med utgångs-

punkt i flera krönikor.  

Störst intresse för händelsen har Menache visat i sin tidigare nämnda artikel samt i sin 

biografi över Clemens V. Biografin analyserar maktkampen mellan påven och kungen och ger 

en nyanserad bild av den så ofta kritiserade Clemens. Menache nämner kröningen i förbigående 

och hänvisar då till flera versioner av händelsen men utan att göra någon jämförelse. Hon menar 

att händelsens betydelse i sin samtid konstituerades av två faktorer: dels att kröningen bör 

förstås som en manifestation av den återupprättade harmonin mellan regnum (kungadömet) och 

sacerdotium (prästerskapet) efter de föregående årens konflikt mellan påvedömet och Filip den 

sköne, dels att olyckan sågs som ett dåligt omen.39 

Det är just tolkningen av olyckan som ett omen som är den aspekt av händelsen som 

framträder tydligast i tidigare forskning. Historiker som Jean Favier och Joëlle Rollo-Koster 

nämner kröningen som en detalj i sina omfattande verk om Avignonpåvedömets historia: Favier 

hänvisar endast till en version av händelsen (Amalric Augers Actus pontificum Romanorum) 

och Rollo-Koster till två (Bernard Guis och Tolomeo da Luccas krönikor). Båda poängterar 

händelsens funktion som ett dåligt tecken från Gud, och Rollo-Koster skriver att många 

krönikörer kan ha avstått från att beskriva händelsen eftersom de inte ville sprida en negativ 

bild av kyrkan.40 Som min undersökning kommer att visa förekommer händelsen dock i så 

många krönikor att denna tolkning verkar osannolik. 

Händelsen omnämns även som en detalj i historikern René Fédous bok om påvarna och 

Lyon. Han menar att Filip den sköne gjorde ett medvetet val som förlade Clemens kröning till 

                                                
38 Bernard Guillemain, La cour pontificale d’Avignon (1309–1376). Étude d’une société (Paris: Éditions E. de 
Boccard, 1962). 
39 Menache, Clement V, s. 16–17. Menache nämner i fotnoterna ett tiotal krönikor som omnämner kröningen eller 
olyckan, däribland de flesta av de krönikor som ingår i föreliggande undersökning, samt några till, såsom Jean de 
Hocsems Gesta Pontificum Leodiensium och William Rishangers Chronica. Se även Menache, ”Chronicles and 
historiography”, s. 336. 
40 Jean Favier, Les papes d’Avignon (Paris: Fayard, 2006), s. 47; Rollo-Koster, Avignon and its papacy, s. 33. 
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Lyon på grund av stadens gynnsamma läge, kyrka, och lojalitet mot kungen.41 Fédou sällar sig 

till de forskare som konstaterar att olyckan kunde ses som ett omen.42 

Ytterligare ett verk som i förbigående omnämner kröningen är Bernhard Schimmel-

pfennigs historievetenskapliga artikel om påvliga kröningar i Avignon under 1300-talet, men 

det enda han skriver om Clemens är att det sågs som ett dåligt omen att påven i samband med 

olyckan tappade en rubin från sin tiara. Schimmelpfennigs resonemang om ceremonielet vid 

påvliga kröningar är däremot mycket relevant för att analysera krönikornas skildring av 

Clemens kröning, och kommer därför att presenteras närmare i undersökningen.43 

Även om ovanstående verk inte bidrar med mycket information om händelsen i sig 

belyser de den historiska kontexten, såsom maktrelationen mellan kungamakten och påve-

dömet, och kan på detta sätt bidra till denna uppsats. Detta gäller även historikern Roger Collins  

ambitiösa verk om påvedömets historia.44  

Historikern Daniel Waley har liksom Menache analyserat de italienska krönikörernas syn 

på Clemens V utifrån hur de beskriver valet av påven i Perugia 1305. Han menar att det är den 

negativa bilden av påven hos författare som Petrarca – som var missnöjd med att påven 

övergivit Italien, och som kallade Avignon-tiden för en ”babylonisk fångenskap” – som har 

format den bild av påven och hans samtid som varit dominerande fram tills i dag. I verkligheten 

var bilden av påven delad redan i hans samtid.45 

Utöver forskning om händelsen och tidsperioden har jag även haft nytta av studier som 

specifikt rör några av de krönikor som utgör källmaterialet för denna uppsats. Eftersom 

undersökningen utgår från ett stort antal krönikor, av vilka några är relativt okända, finns sällan 

gott om aktuell forskning att tillgå. En viktig utgångspunkt har därför varit vad olika experter 

skriver om författarna och verken i uppslagsverket Encyclopedia of the medieval chronicle.46 

Vissa historiker har visat några av krönikorna särskilt intresse, bland annat Anne-Marie 

                                                
41 René Fédou, Les papes du Moyen Âge à Lyon (Lyon: Éditions Lyonnaises d’Art et d’Histoire, 2006), s. 92–94. 
Fédou är medveten om att flera versioner av händelsen existerar, vilket framgår av att han skriver att värdet på 
rubinen i påvens tiara uppskattades till 6 000 floriner i en version, men 10 000 floriner i en annan. Jag har själv 
inte stött på siffran 10 000 i någon av krönikorna och har därför försökt spåra detta påstående i de källor Fédou 
anger men utan att lyckas. 
42 Fédou, Les papes du Moyen Âge à Lyon, s. 94. Det finns gott om andra böcker som också nämner kröningen i 
förbigående och kallar den för ett omen. Ett exempel på ett populärvetenskapligt verk som gör detta är Edwin 
Mullins, Avignon of the popes. City of exiles (Oxford: Signal, 2008), s. 9–11. 
43 Bernhard Schimmelpfennig, ”Papal coronations in Avignon”, i János M. Bak (red.), Coronations. Medieval and 
early modern monarchic ritual (Berkeley: University of California Press, 1990), i synnerhet s. 190. 
44 Collins, Keepers of the keys of heaven, i synnerhet s. 273–286. 
45 Menache, ”Chronicles and historiography, s. 338–340; Daniel Waley, ”Opinions on the Avignon Papacy. A 
historiographical sketch”, i Massimo Petrocchi (red.), Storiografia e storia. Studi in onore di Eugenio Duprè 
Theseider, vol. 1 (Rom: Bulzoni Editore, 1974), s. 175–188. 
46 Graeme Dunphy (red.), Encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden: Brill, 2010), 2 vol. 
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Lamarrigue som använder Bernard Guis krönikor som utgångspunkt för sin studie av en 

medeltida historieskrivares metoder, och Isabelle Guyot-Bachy som gör detsamma med Jean 

de Saint-Victors Memoriale historiarum.47 Spiegel gör i sin studie av Saint-Denis som 

tillkomstmiljö för historieskrivning en analys av texter som Chronicon och Grandes chroniques 

de France och deras del i traderingen av information.48 När det gäller Grandes chroniques har 

också Moeglins och Guyot-Bachys forskning visat sig relevant.49  

Även själva utgåvorna av krönikorna innehåller central information om deras kontext 

men då utgåvorna i många fall är över 100 år gamla är denna ofta daterad. I Per Förnegårds 

utgåva av Jean de Noyals Miroir historial från 2012 finns däremot värdefulla uppslag. Förne-

gård analyserar inte bara krönikan som kompilat utifrån Noyals avsikter och metoder, utan 

reflekterar i förbigående kring beskrivningen av Clemens V:s kröning. Han påpekar att Noyal 

återger motsägelsefulla versioner och drar slutsatsen att den version som hämtats från 

Chronicon är den mest sannolika. Han ger dock ingen motivering till detta, inte heller till varför 

han dömer ut det som Bernard Gui skriver om den försvunna rubinen som ”utan tvekan bara en 

legend”.50 Det är tydligt att det behövs en noggrannare analys av konstruktionen av händelsen 

för att göra krönikörerna rättvisa. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att olyckan vid kröningen endast finns omnämnd i 

förbigående i tidigare forskning, där den i regel tolkats som ett dåligt omen. Det saknas alltså 

en systematisk studie av händelsen med utgångspunkt i krönikorna och deras författare. Ingen 

har heller använt händelsen för att analysera principerna för medeltida historieskrivning, vilket 

är vad jag vill göra i denna uppsats. Därmed är händelsen ett lämpligt objekt för denna studie. 

 

Frågeställningar 
 

För att uppfylla uppsatsens syfte kommer undersökningen att besvara följande forsknings-

frågor, som har valts med tanke på forskningsläget: 

                                                
47 Isabelle Guyot-Bachy. Le Memoriale historiarum de Jean de Saint-Victor. Un historien et sa communauté au 
début du XIVe siècle (Turnhout: Brepols, 2000); Anne-Marie Lamarrigue, Bernard Gui (1261–1331). Un historien 
et sa méthode (Paris: Honoré Champion, 2000). 
48 Gabrielle Spiegel, The chronicle tradition of Saint-Denis: a survey (Brookline: Classical folia editions, 1978), 
s. 72–89, 98–112, 117–126. 
49 Isabelle Guyot-Bachy & Jean-Marie Moeglin, ”Comment ont été continuées les Grandes chroniques de France 
dans la première moitié du XIVe siècle”, Bibliothèque de l’École des chartres, 163 (2005), s. 385–433. 
50 Se Per Förnegårds inledning till Jean de Noyal, Miroir historial. Livre X, Per Förnegård (utg.) (Genève: Librarie 
Droz, 2012) samt kommentaren på s. 242: ”n’est sans doute qu’une légende”. 
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- Vad säger krönikorna uttryckligen om Clemens V:s kröning och den olycka som skedde 

i samband med denna? Vilken typ av information inkluderas i vissa krönikor men 

utelämnas i andra, och vilka konsekvenser får detta för hur händelsen uppfattas?  

- I vilken utsträckning tolkar krönikorna olyckan som ett dåligt omen? 

- Vad säger likheter och skillnader mellan krönikorna om hur författarnas arbetsmetoder, 

texternas funktion och den kommunikativa situationen formade deras konstruktion av 

händelsen?  

 

Källmaterial och avgränsningar 
 

Det empiriska underlaget för denna uppsats består i första hand av tio krönikor från 1300-talet 

vars gemensamma nämnare är att de alla beskriver olyckan vid Clemens V:s kröning 1305. För 

att uppfylla uppsatsens syfte analyseras hur olyckan, men även själva kröningen, beskrivs i 

krönikorna, eftersom händelsen utgörs av båda dessa komponenter. Dessutom är det relevant 

att relatera till hur krönikorna beskriver andra händelser i direkt anslutning till denna – såsom 

valet av Clemens i Perugia – för att förklara episodens sammanhang och plats i krönikornas 

narrativ. Jag har valt att som avgränsningsprincip hålla mig till krönikor som skrevs inom 

hundra år efter kröningen. Jag kommer inte att hänvisa till andra typer av källmaterial som 

omnämner händelsen, exempelvis diplomatariskt material, förutom i kontextualiserande syfte. 

De krönikor som studeras är mestadels skrivna av franska författare eftersom jag anser 

att de franska krönikorna är de mest relevanta för att uppfylla uppsatsens syfte. Detta eftersom 

händelsens plats i de franska krönikorna är given då den ägde rum i Lyon i närvaro av den 

franske kungen, som hade nära band till Clemens, och det främsta dödsoffret var hertigen av 

Bretagne. För att sätta de franska källorna i en större kontext undersöks dock även krönikor från 

England och Italien. Dessa områden har valts på grund av deras koppling till Clemens – som 

gascognare föddes Clemens som undersåte till den engelske kungen – och påvedömet – Italien 

var som bekant påvarnas traditionella hemvist.  

Av praktiska skäl har jag inte undersökt samtliga franska krönikor från undersöknings-

perioden utan har gjort ett urval som innefattar några av de mest kända och spridda krönikorna 

från denna tid samt några mer perifera verk. Syftet med urvalet är att vara representativt på så 

sätt att flera versioner av olyckan vid kröningen återspeglas i de krönikor som undersöks i 

uppsatsen. Genom urvalet möjliggörs en djupläsning av källorna. Analysen kommer därför att 
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i första hand baseras på nedanstående tio verk.51 Av dessa har åtta tillkommit i det fransktalande 

området medan ett är skrivet av en italiensk författare och ett av en engelsk: 

 

- Bernard Gui, Flores chronicorum seu catalogus pontificum Romanorum 

- Guillaume de Nangis och hans efterföljare, Chronicon 

- Grandes chroniques de France 

- Jean de Saint-Victor, Memoriale historiarum 

- Amalric Auger, Actus pontificum Romanorum 

- Chronique normande du XIVe siècle 

- Jean de Noyal, Miroir historial 

- Chronique de Flandre du XIVe siècle 

- Tolomeo da Lucca, Historia ecclesiastica 

- Matthew Paris och hans efterföljare, Flores historiarum 

 

Därutöver kommer undersökningen att i förbigående referera till andra verk som i någon mån 

nämner kröningen och vars bakgrund gör dem relevanta, exempelvis genom att de hämtat sin 

information från någon av ovanstående krönikor, eller på annat sätt kan bidra till att 

kontextualisera dessa. Vissa av krönikorna handlar om världens historia, andra om kyrkan eller 

Frankrike. Alla krönikorna och deras upphovsmän – samtliga författare är nämligen män – 

kommer att presenteras närmare i sitt sammanhang i undersökningsdelen. Gemensamt för de 

flesta krönikörerna är att de tillhörde kyrkan och var verksamma i kloster eller konvent. Många 

är dock anonyma vilket gör det svårt att analysera deras bakgrund. 

För att sätta de franska krönikorna i ett större perspektiv har jag valt att inkludera en 

krönika skriven av en italiensk författare och en av en engelsk eftersom detta gör det lättare att 

hitta gemensamma tendenser i de franska verken. Det påstås ibland att de franska och engelska 

krönikörerna var mer positivt inställda till Clemens V än de italienska, vilket gör en jämförelse 

intressant.52 Man bör dock diskutera huruvida det är relevant eller anakronistiskt att prata om 

                                                
51 Det är möjligt att verkens titlar – t.ex. ord som Flores eller Historia – signalerar olika förhållningssätt till 
krönikan som genre, se Bernard Guenée, ”Histoire, annales, chroniques. Essai sur les genres historiques au Moyen 
Âge”, Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 28:4 (1973), s. 77–78. I denna uppsats kommer dock alla 
krönikor att behandlas på samma sätt eftersom det ofta är oklart vem som namngivit dem och vissa krönikor är 
kända under mer än ett namn. Här använder jag där det är möjligt de namnformer som förekommer i Encyclopedia 
of the medieval chronicle eftersom utgåvorna i sig ibland använder andra namn, som inte är lika etablerade i dag. 
Även författarna är i regel kända under mer än ett namn beroende på vilka språk de använde. Uppsatsen refererar 
till de franska författarna med deras franska namn oavsett om de skrev på franska eller latin. Motsvarande gäller 
för de engelska och italienska krönikörerna.  
52 Menache, ”Chronicles and historiography”, s. 334. 
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nationaliteter när många krönikor i alla tre områden skrevs av kyrkans män på kyrkans gemen-

samma språk latin, och kyrkan därför lär ha varit mer identitetsskapande för författarna än de 

statsbildningar de levde i. Samtidigt bör inte betydelsen av det politiska och geografiska 

avståndet till Frankrike underskattas när det kommer till skildringar av Clemens V och Filip 

den sköne. De utomstående krönikor som ingår i undersökningen är inte nödvändigtvis 

representativa för alla verk från England eller Italien men måste heller inte vara det då de ändå 

kan användas till att kontextualisera det franska materialet.  

Av praktiska skäl har det inte varit möjligt att använda handskrifter från 1300-talet utan 

jag har tagit del av krönikorna i form av tryckta utgåvor.53 Vissa utgåvor, som Étienne Baluzes 

klassiska Vitae paparum Avenionensium eller det omfattande Recueil des historiens des Gaules 

et de la France (i flera band) samlar utdrag från flera krönikor om samma tid.54 I en del fall 

finns krönikorna i flera versioner men utgivarna preciserar vilka handskrifter som ligger till 

grund för utgåvan, och påpekar ibland skillnader handskrifterna emellan.  

Alla krönikor som undersöks i uppsatsen är skrivna på latin eller (medeltids)franska. 

Eftersom jag bland annat vill göra en innehållsanalys (se Metod och teori) är det viktigt att utgå 

från källorna på originalspråk så att det är författarnas egna ord som analyseras. I under-

sökningen återges citat från krönikorna på originalspråk i fotnoterna. I den löpande texten 

används mina egna översättningar till modern svenska.55  

 

Metod och teori 
 

Som vi har sett syftade den medeltida historieskrivningen bland annat till att vara enkel vilket 

gör att krönikorna beskriver de flesta händelser – inklusive Clemens V:s kröning – ganska 

kortfattat. Eftersom det därför bara är några sidor i varje krönika som har direkt relevans för 

undersökningen behövs en metod som gör det möjligt att utvinna en stor mängd information ur 

en begränsad mängd text. För att uppnå detta har jag valt att göra en noggrann innehållsanalys 

som systematiskt beskriver innehållet i källorna och tar hänsyn till flera faktorer som är 

                                                
53 De flesta utgåvor som används i uppsatsen trycktes under 1800-talet eller början av 1900-talet och finns 
tillgängliga via Internet Archive (https://archive.org). Observera att detta inte gäller Jean de Noyals Miroir historial 
eftersom utgåvan av detta verk trycktes så sent som 2012 och endast finns tillgänglig i fysisk upplaga.  
54 Étienne Baluze (1630–1718) var en lärd man som sammanställde många medeltida krönikor och andra dokument 
rörande Avignonpåvedömet. Hans antologi om påvarna i Avignon utkom 1693 och läses här i Guillaume Mollats 
utgåva från 1916. Se Rollo-Koster, Avignon and its papacy, s. 3–4. 
55 När jag har känt mig osäker på hur ett ord ska tolkas har jag konsulterat olika latinlexikon eller den medeltids-
franska ordboken Dictionnaire du Moyen Français (http://www.atilf.fr/dmf/). Jag har även fått hjälp av Johanna 
Koivunen med att översätta vissa passager där latinets syntax har varit otydlig. 
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intressanta att undersöka.56 I ett första skede kommer jag att analysera varje text för sig – 

indelade efter vilken version av händelsen de representerar – och därefter jämföra texterna med 

varandra genom ett komparativt perspektiv. Det är genom komparationen som uppsatsens 

forskningsfrågor besvaras.  

I Fleischmans artikel från 1983 (se Forskningsläge ovan) presenteras flera parametrar 

som är viktiga vid läsning av medeltida texter. Några av dessa är textens autenticitet, avsikt, 

mottagande, narrativ, och sociala funktion.57 Fleischman använder sin modell till att studera 

vad som särskiljer historia från fiktion men eftersom den tydligt synliggör samspelet mellan 

flera faktorer på ett sätt som även är fruktbart vid analysen av beskrivningar av en specifik 

händelse har den styrt vad jag fokuserat på vid läsningen av krönikorna. I denna uppsats 

används därför Fleischmans begreppsapparat som en av utgångspunkterna för jämförelsen 

mellan krönikorna i undersökningens avslutande del. 

Med autenticitet menas huruvida innehållet överensstämmer med den historiska 

verkligheten, vilket Fleischman medger är svårt att kontrollera.58 Vad denna undersökning 

däremot kan göra är att iaktta vilka detaljer som skiljer sig åt mellan olika versioner av en 

händelse, och resonera kring varför. 

Fleischman anser att författarnas avsikt med texten (exempelvis huruvida de avsåg att 

förmedla sanning) samt hur texten mottogs av dess läsare också är viktiga faktorer att ta i 

beaktning.59 Jag delar Fleischmans uppfattning och anser att den kommunikativa situationen är 

av central betydelse för tolkningen av innehållet. Därför inleder jag analysen av varje verk med 

att redogöra för vad vi utifrån tidigare forskning vet om krönikan och författaren och vilka andra 

verk vi kan sluta oss till att det var influerat av. Det är viktigt att ta hänsyn till krönikörernas 

arbetsmetoder – exempelvis om de skrev kompilat – eftersom detta påverkade utformningen av 

innehållet. Genom att diskutera krönikörernas bakgrund, syfte och eventuella uppdragsgivare 

kan innehållet i krönikorna dessutom analyseras med hänsyn till hur det var avsett att tolkas av 

den tilltänkta målgruppen. Krönikornas konstruktioner av historiska händelser bör ha påverkats 

av läsarnas förväntningar och förförståelse. 

Textens sociala funktion är viktig för förståelsen av den kommunikativa situationen 

eftersom den har direkt koppling till författarens avsikt och textens mottagande (detta gäller 

oavsett om man som Spiegel anser att krönikorna är uttryck för sociala strukturer eller om man 

                                                
56 Se Kristina Boréus & Göran Bergström, ”Innehållsanalys”, i Göran Bergström & Kristina Boréus (red.), Textens 
mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys  (Lund: Studentlitteratur, 2012), s. 50. 
57 Fleischman, ”On the representation of history and fiction”, s. 281–282, 291. 
58 Fleischman, ”On the representation of history and fiction”, s. 281. 
59 Fleischman, ”On the representation of history and fiction”, s. 281–282. 
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som Courroux betonar krönikörernas individualitet). Enligt Fleischman kunde händelser 

beskrivna i historiografiska verk fungera som bland annat hyllningar, propaganda och moral-

iserande exempel – och ofta ha mer än en funktion. Därtill är textens funktion sammanbunden 

med dess narrativ. Hur krönikörerna valde att strukturera sina texter – det vill säga vilka 

händelser de beskriver efter varandra – är avgörande för vilken mening texterna får. Olika 

strukturer skapar olika tolkningar, vilket påverkar konstruktionen av en händelse.60 

Undersökningen kommer följaktligen att analysera krönikornas innehåll – hur de explicit 

beskriver händelsen – med hänsyn till den kommunikativa situationen och texternas narrativ. 

Undersökningen innehåller ingen renodlad narrativanalys eftersom detta i princip skulle kräva 

en läsning av krönikorna som helhet, men eftersom jag anser att händelsen konstrueras i 

förhållande till andra händelser är det likväl nödvändigt att referera till vilka andra händelser 

krönikorna beskriver i direkt anslutning till denna. 

Eftersom jag först presenterar respektive krönikas återgivning av händelsen, och därefter 

jämför dem med varandra, blir det oundvikligen en del upprepningar. Även om mycket skiljer 

sig åt mellan versionerna är det nämligen också mycket som är sig likt, och det är viktigt att 

tydliggöra vad som står i varje enskild version för att jämförelsen ska bli rättvis. 

I jämförelsen mellan krönikornas olika versioner av händelsen används analysverktyg 

inspirerade av kritisk lingvistik. Statsvetarna Kristina Boréus och Göran Bergström diskuterar 

begrepp som är relevanta vid studier av texter, av vilka jag har valt att koncentrera mig på 

omständigheter och deltagare. Omständigheterna kan sorteras in i tid och plats för händelsen 

medan deltagarna är de aktörer som omnämns i texterna.61 Courroux menar att det var viktigt 

för krönikorna som genre att datera händelser och knyta dem till en särskild plats eftersom detta 

bidrog till att förstärka krönikornas sanningsanspråk.62 Var och när något ägde rum samt vilka 

som var inblandade är alltså grundläggande element i konstruktionen av en händelse, och 

markerar centrala likheter och skillnader mellan de olika versionerna. 

Kritisk lingvistik betonar även betydelsen av att studera ordval.63 I analysen av en krönika 

är det därför relevant att uppmärksamma vilka ord som förekommer, särskilt om ordvalet 

uttrycker en skillnad gentemot de andra krönikorna. Lamarrigue har visat att till synes simpla 

ord som ”berg” och ”stad” kan ha olika betydelser och att det är viktigt att analysera deras 

                                                
60 Fleischman, ”On the representation of history and fiction”, s. 282–284, 292–294. 
61 Kristina Boréus & Göran Bergström, ”Analys av metaforer, grammatik och ordval”, i Göran Bergström & 
Kristina Boréus (red.), Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys  (Lund: 
Studentlitteratur, 2012), s. 282. 
62 Courroux, L’Écriture de l’histoire, s. 746–747, 771. 
63 Boréus & Bergström, ”Analys av metaforer, grammatik och ordval”, s. 285–289. 
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mening.64 Min uppfattning är att inga ord är godtyckliga och att det är relevant att analysera ord 

på detaljnivå när det finns skäl att tro att de avslöjar något om författarnas värderingar eller 

läsarnas förförståelse. Ordval har alltså en direkt koppling till den kommunikativa situationen 

och konstruktionen av en händelse. 

Uppsatsens metod och teoretiska perspektiv samverkar med andra ord för att ställa 

krönikornas alternativa fakta mot varandra, avtäcka dolda strukturer och sätta medeltida 

historieskrivning i ett nytt ljus. 

 

Disposition 
 

Undersökningen inleds med en presentation av ceremonielet vid påvliga kröningar. I den första 

och mest omfattande delundersökningen studeras de franska krönikornas versioner av kala-

baliken vid Clemens V:s kröning. Först behandlas version I, som representeras av Bernard Gui, 

därefter version II, som gäller de krönikor som tillkom vid Saint-Denis – Chronicon av 

Guillaume de Nangis och dennes efterföljare samt Grandes chroniques de France. Därefter 

diskuteras två verk som blandar element från version I och II, nämligen Jean de Saint-Victors 

respektive Amalric Augers krönikor. Som version III av händelsen anförs Chronique normande 

du XIVe siècle. Därefter visar jag hur version I, II och III kombineras hos Jean de Noyals Miroir 

historial innan jag kommer till version IV, som framträder i Chronique de Flandre du XIVe 

siècle. 

Efter de franska krönikorna presenteras två exempel på utomstående perspektiv på 

händelsen. Det gäller först de italienska krönikorna, som representeras av Tolomeo da Lucca, 

och därefter de engelska krönikorna, representerade av Matthew Paris efterföljare. Därpå följer 

en jämförelse mellan alla krönikorna, utifrån faktorer som omständigheter och deltagare, 

huruvida de tolkar olyckan som ett omen, samt hur de förhåller sig till genren och den kommun-

ikativa situationen. 

I sammanfattningen och den avslutande diskussionen som följer på undersökningen 

besvaras forskningsfrågorna. Här diskuterar jag även hur krönikornas beskrivning av Clemens 

V:s kröning kan bidra till en ökad förståelse av historiografi i allmänhet. 

  

                                                
64 Lamarrigue, Bernard Gui, s. 334–335. 
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Konstruktionen av en historisk händelse 
 

Clemens V:s kröning 1305 
 

Denna uppsats undersöker hur olyckan vid Clemens V:s kröning i Lyon 1305 skildras på olika 

sätt i 1300-talets krönikor. Eftersom beskrivningarna är motsägelsefulla är det svårt att få klar-

het i vad som egentligen hände, men källorna är överens om att påven efter kröningsceremonin 

red i procession genom staden när en del av en mur rasade på grund av trycket från åskådarna. 

Vi känner till incidenten från samtida diplommaterial – exempelvis beklagade sig påven över 

olyckan i ett brev till den engelske kungen Edvard I i början av 1306. Han skrev då att han själv 

klarade sig helskinnad men att hertigen av Bretagne, som varit på plats, avlidit av sina skador.65 

Eftersom informationen i diplomen är sällsynt och kortfattad är det emellertid krönikorna som 

är vår främsta källa till tragedin. 

För att tolka krönikornas beskrivningar av Clemens V:s kröning är det nödvändigt med 

kunskap om det etablerade ceremonielet vid påvliga kröningar. Vår viktigaste källa till detta är 

den samtida kardinalen Giacomo Stefaneschis utförliga beskrivningar av liturgin vid Bene-

dictus XI:s kröning 1303 och Johannes XXII:s kröning 1316.66 Jag nöjer mig här med en 

sammanfattning av kröningsceremonielets viktigaste komponenter utifrån Schimmelpfennigs 

forskning. 

Vid det andra Lyonkonciliet 1274 bestämdes formellt att kardinalerna efter påvens död 

skulle samlas vid en så kallad konklav för att utse näste påve.67 En tid efter att den nye påven 

blivit vald skulle han installeras, vilket skedde genom kröning. Helst skulle denna ske i Rom 

men redan på 1200-talet ägde en majoritet av kröningarna rum på andra orter. Att Clemens V 

kröntes i Lyon var alltså inte unikt. Det fanns skriftliga instruktioner för hur ceremonin skulle 

gå till, oavsett var den förrättades. Själva konsekrationen av påven tog plats i en kyrka och 

förrättades av kardinalbiskopen av Ostia. Därefter gick påven till ingången till kyrkan där den 

främste av kardinaldiakonerna placerade tiaran – påvens ceremoniella huvudbonad som var 

praktfullt utsmyckad med kronor och juveler – på påvens huvud. Detta var det viktigaste 

                                                
65 Thomas Rymer, Foedera, conventiones, literæ, et cujuscunque generis acta publica, inter reges Angliæ, et alios 
quosvis imperatores, reges, pontifices, principes, vel communitates, vol. 2, Editio secunda (London: George 
Holmes, 1726), s. 981. 
66 Marc Dykmans, Le cérémonial papal de la fin du Moyen Âge à la Renaissance, vol. 2, De Rome en Avignon ou 
Le cérémonial de Jacques Stefaneschi (Bryssel: Institut historique belge de Rome, 1981), s. 275–305 (innehåller 
bl.a. en ytterst kortfattad beskrivning av vad som skulle kunna vara Clemens V:s kröning 1305). 
67 Collins, Keepers of the keys of heaven, s. 266. 
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inslaget i ceremonin eftersom det var denna akt som i egentlig mening utgjorde själva 

kröningen.68 

Efter kröningen skedde en procession genom staden till påvens palats, där en festmåltid 

väntade. Processionens syfte var att manifestera påvedömets makt och prakt för världen. Längst 

fram gick personer som bar flaggor och purpurfärgade standar, därefter följde ämbetsmän, 

liturgisk personal och högt uppsatta representanter för kyrkan, såsom abbotar, biskopar, 

ärkebiskopar och kardinaler. Direkt efter kardinaldiakonerna red påven på en grå häst, iförd 

scharlakansrött schabrak. Efter påven gick bland annat en tjänare med ett ceremoniellt parasoll 

och ytterligare många deltagare. Vanligtvis närvarade till exempel aristokrater och världsliga 

härskare. Traditionen bjöd att den högst uppsatte lekmannen skulle servera den första rätten till 

påven vid festmåltiden, som ett tecken på underkastelse.69 

Vid Clemens V:s kröning var utöver hertigen av Bretagne flera andra furstar närvarande, 

inklusive den franske kungen Filip den sköne själv. Menache ser därför processionen i Lyon 

inte bara som en manifestation för påvedömets ära utan som det symboliska återupprättandet 

av harmonin mellan kungamakt och prästerskap efter de föregående årens konflikt mellan Filip 

och Bonifatius, vilket visar hur mångbottnad ceremonin var.70  

I den undersökning som följer används krönikorna för att analysera konstruktionen av 

Clemens V:s kröning som historisk händelse. Det blir då relevant att studera hur olyckan längs 

processionsvägen förhöll sig till de andra komponenterna i kröningen som presenterats här. 

 

Händelsen enligt 1300-talets franska historieskrivare 
 

På de följande sidorna analyseras hur författarna till 1300-talets krönikor skildrade händelse-

förloppet, vilka andra händelser de valde att beskriva i anslutning till denna episod, och vilka 

värderingar de uttryckte. Denna del av undersökningen ägnas åt krönikorna från det fransk-

talande området, som hade ett särskilt intresse av händelsen eftersom den utspelade sig i 

Frankrike och den franske kungen var inblandad.  

Enligt mig förekommer händelsen i huvudsak i fyra versioner i dessa krönikor. Med det 

menas att det verkar ha funnits fyra sätt att beskriva huvuddragen i det som inträffade; vissa 

komponenter är gemensamma för alla medan vissa är unika för varje version. Den information 

                                                
68 Schimmelpfennig, ”Papal coronations in Avignon”, s. 181. Tiaran spelar en stor roll i flera skildringar av 
Clemens V:s kröning. I krönikorna kallas den omväxlande för krona, diadem och mitra, men jag har valt att liksom 
Schimmelpfennig använda den etablerade termen tiara. 
69 Schimmelpfennig, ”Papal coronations in Avignon”, s. 181, 190–192. 
70 Menache, Clement V, s. 17; Menache, ”Chronicles and historiography”, s. 336. 
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som uttrycks i en krönika säger inte nödvändigtvis emot information från en annan, och ibland 

kan element från några av de fyra versionerna kombineras på innovativa sätt. Därför går det 

egentligen att tala om lika många versioner som det finns krönikor. 

 

Version I: Bernard Gui 

 

Det ligger utanför denna uppsats syfte att fastställa vilken krönikas återgivning av Clemens V:s 

kröning som skrevs närmast inpå händelsen. En av de första att skriva om påven var emellertid 

den franske dominikanen Bernard Gui. Han föddes cirka 1261 och dog 1331 och var därmed 

verksam under påvens livstid. Bernard ska ha träffat Clemens V i Limoges 1306 – bara ett 

halvår efter påvens kröning – och var efter 1311 verksam vid den påvliga administrationen i 

Avignon.71 Han befann sig bevisligen i påvens närhet och bör därmed ha haft tillgång till såväl 

muntliga som skriftliga källor till dennes liv. 

Bernard Gui hade höga positioner vid flera dominikankonvent, var inkvisitor i södra 

Frankrike, och blev mot slutet av sitt liv biskop. Enligt Lamarrigue tjänade han kyrkan troget 

under hela sin karriär och försvarade påvedömet i sina historiografiska verk. Emellertid undvek 

han att ta ställning i konflikten mellan Filip den sköne och Bonifatius VIII, eftersom han ville 

hedra både sin lydnad till påven och lojalitet till kungen. Bernards neutrala porträtt av Filip i 

kombination med det faktum att han själv var verksam under Clemens i Avignon gör det rimligt 

att anta att han hade en relativt positiv syn på Clemens nära band till den franske kungen.72 

 Bernard skrev flera krönikor – bland annat om dominikanorden respektive de franska 

kungarna – men ett av hans viktigaste verk är Flores chronicorum seu catalogus pontificum 

Romanorum, som beskriver kyrkans och påvarnas historia från Jesus till Bernards samtid. I 

prologen skriver Bernard att han påbörjade verket i Avignon 1311. Han bearbetade sedan Flores 

chronicorum i omgångar från 1314 till sin död 1331.73 Guenée klassar det som ett verk med 

stor framgång eftersom det finns bevarat i många handskrifter.74 Krönikan har karaktären av ett 

kompilat, vilket var det normala för genren. Bernard beskriver i prologen sin arbetsprocess som 

att han läste många böcker och förde anteckningar i fem år innan han påbörjade verket.75 Enligt 

                                                
71 Léopold Delisle, Notice sur les manuscrits de Bernard Gui (Paris: Imprimerie nationale, 1879), s. 178–179; 
Lamarrigue, Bernard Gui, s. 103. 
72 Lamarrigue, Bernard Gui, s. 398, 423; Régis Rech, ”Bernard Gui”, Encyclopedia of the medieval chronicle 
(Leiden: Brill, 2010). 
73 Delisle, Notice sur les manuscrits de Bernard Gui, s. 190; Rech, ”Bernard Gui”, Encyclopedia of the medieval 
chronicle. 
74 Guenée, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, s. 250, 255. 
75 Delisle, Notice sur les manuscrits de Bernard Gui, s. 190. 
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historikern Régis Rech såg Bernard kompilatstekniken som de lärdas sätt att skriva en tydlig 

och sammanhängande text fri från personliga värderingar, vilket han menade var krönikans 

syfte.76 

Bernard Gui angav sällan vilka källor han använde sig av, vilket hade delvis praktiska 

orsaker eftersom många historiografiska verk saknade titel eller hade anonyma upphovsmän. 

Lamarrigue anser att han skrev i en dominikansk tradition och i stor utsträckning utgick från 

författare från samma orden, däribland Tolomeo da Lucca som var verksam i Avignon samtidigt 

som Bernard, och som vi kommer att återkomma till längre fram. Enligt Lamarrigue var 

Tolomeos betydelse dock ganska liten. Det är möjligt att Bernard fick delar av sin information 

om bland annat Clemens V:s kröning från honom men deras versioner skiljer sig ändå betydligt 

åt. Av större betydelse var förmodligen de muntliga uppgifter som cirkulerade bland domin-

ikaner som besökte olika konvent eller som Bernard fick via kontakter i Avignon.77  

Passagen om Clemens V i Flores chronicorum inleds med valet av Bertrand de Got till 

påve i Perugia i juni 1305. Bernard skriver att den blivande påven var född i Villandraut i 

Gascogne, att hans far var riddare, och att han tidigare utnämnts till först biskop i Saint-

Bertrand-de-Comminges och sedan ärkebiskop i Bordeaux av Bonifatius VIII. Det var i 

Bordeaux han befann sig när han fick besked om konklavens utfall. I slutet av augusti reste han 

till Lyon, och passerade på vägen Agen, Toulouse och Montpellier.78 

Bernard konstaterar: ”Vidare blev han högtidligt krönt i Lyon, i kyrkan Saint-Just”.79 Det 

latinska ordet för ”högtidligt” som används här är sollempniter, som även har betydelsen ”enligt 

vedertaget bruk”. I en marginal i en handskrift har någon (antagligen skrivaren) betonat att 

kröningen skedde ”enligt de romerska påvarnas sed”.80 Det verkar alltså ha varit viktigt för både 

Bernard och de som spred hans verk vidare att utmåla kröningen som traditionsbunden och 

därmed legitim, trots att den ägde rum i Frankrike och inte i Rom. 

Datumet för kröningen anges till söndagen den 14 november, men Bernard Gui använder 

inte samma normer för datering som vi har i dag, utan preciserar dagen genom att relatera den 

                                                
76 Rech, ”Bernard Gui”, Encyclopedia of the medieval chronicle. 
77 Lamarrigue, Bernard Gui, s. 83–84, 92, 102–104, 166–167. 
78 Bernard Gui, Flores chronicorum = ”Quarta Vita Clementis V” i Étienne Baluze, Vitae paparum Avenionensium, 
vol. 1, Guillaume Mollat (utg.) (Paris: Librairie Letouzey et Ané, 1916), s. 59–60. Samtliga kommande 
hänvisningar till Flores chronicorum syftar på Baluze. Den som vill jämföra med en annan utgåva hänvisas till 
Recueil des historiens des Gaules et de la France, vol. 21, Joseph-Daniel Guigniaut & Natalis de Wailly (utg.) 
(Paris: Imprimerie impériale, 1855), s. 715–716. 
79 Bernard Gui, Flores chronicorum, s. 60: ”Fuit autem coronatus sollempniter in Lugduno, in ecclesia Sancti 
Justi”. 
80 Se utgivarens kommentar i Bernard Gui, Flores chronicorum, s. 60: ”more pontificum romanorum”. 
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till kyrkoårets helgondagar.81 Detta bruk var vanligt förekommande, och avspeglas även i de 

andra krönikor som behandlas i undersökningen. Det ger oss en inblick i hur viktig kyrkan var 

för den medeltida tideräkningen och därmed ramverket för hur man såg på historien.82 

Bernard skriver vidare att ”där var Filip, kung i Frankrike, närvarande med sina med-

följande adelsmän”.83 Detta är enda tillfället i Bernards skildring av kröningen då Filip den 

sköne omnämns, så även om hans närvaro var tillräckligt viktig för att påpekas framträder han 

inte som den bakomliggande kraft som han framställs som i tidigare forskning. Bernard kan 

naturligtvis ha varit medveten om att kungen spelade en stor roll bakom kulisserna men det är 

inte den bild han vill förmedla, antagligen för att hans inställning till Clemens och Filip var 

relativt positiv och han inte såg kungen som något hot mot kyrkan. 

Utan att gå in på några detaljer om den kyrkliga ceremonin övergår Bernard till att 

beskriva vad som hände därnäst, då den nykrönte påven lämnade ”platsen för kröningen” (alltså 

Saint-Just) för att ”tillsammans med både påvliga och kungliga följeslagare” fortsätta ut på 

stadens gator.84 Processionen bringades dock i oordning av ett stort tumult. Bernard liknar 

situationen med kung Salomos kröning när han skriver att folk då de fick syn på Clemens 

betedde sig ”som om de sett kung Salomo krönt i sin krona”.85 Jämförelsen med Salomos 

kröning syftar på en passage i Bibeln, då kung David bestämmer att hans son Salomo ska 

smörjas till kung av Israel. När folket fick se Salomo komma ridande på kungens mula hyllade 

de honom och följde honom ”under flöjtspel och jubelrop, så starka att marken skalv”, enligt 

Gamla Testamentet.86 

Bernards syfte med att likna Clemens kröning vid Salomos tycks vara att till läsarna 

förmedla en känsla av den uppsluppna stämningen på plats. Paralleller till Bibeln var vanliga i 

historieskrivningen eftersom Bibeln sågs som en auktoritet vilket gjorde dess innehåll både sant 

och tidlöst.87 Bibliska episoder var välkända och därför lätta för läsarna att relatera till. Jag 

menar att Bibelns närvaro i historieskrivningen även har att göra med den medeltida tids-

uppfattningen som kom till uttryck i krönikorna, eftersom historien ofta behandlades som en 

direkt fortsättning på Bibeln. Tidigare forskning har visat att författare ofta skildrade en 

                                                
81 Bernard Gui, Flores chronicorum, s. 60: ”dominica infra octavas sancti Martini, in crastino sancti Brictii scilicet 
XVIIJ kalendas decembris”. 
82 Se Lamarrigue, Bernard Gui, s. 276–286. 
83 Bernard Gui, Flores chronicorum, s. 60: ”ubi Philippus, rex Francie, fuit presens cum sua nobili comitiva”.  
84 Bernard Gui, Flores chronicorum, s. 60: ”Cumque de loco coronationis ut pontifex procederet coronatus, cum 
comitiva papali pariter et regali [...]”.  
85 Bernard Gui, Flores chronicorum, s. 60–61: ”ut viderent tamquam regem Salomonem in suo dyademate 
coronatum”. 
86 Bibel 2000, 1 Kung 1:38–40. 
87 Fleischman, ”On the representation of history and fiction”, s. 301. 
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händelse i sin samtid som en repetition av en äldre historisk händelse, för att visa att det fanns 

prejudikat i Guds plan. Det förekom till och med att avsnitt i krönikor tillrättalades för att 

underlätta liknelser med bibliska motsvarigheter.88  

Clemens kröning tog till skillnad från Salomos en mörk vändning när folkfesten övergick 

i kaos. Enligt Bernard gick olyckan till så att en mindre del av en mur rasade ner över påven 

och dem runtomkring. Påven tappade tiaran från sitt huvud, och i samband med detta försvann 

en värdefull rubin, som ska ha varit värd 6 000 floriner. Clemens föll även av sin häst, men utan 

att bli skadad. Den franske kungens bror Karl blev allvarligt skadad men klarade livhanken.89 

Tolv personer avled inom några dagar efter raset. De flesta av dessa tycks ha varit åskådare till 

processionen eftersom Bernard skriver att endast ”en större och framstående person” fanns 

bland de döda – hertig Johan av Bretagne – vilket antyder att det i första hand var de inblandade 

personerna som gjorde olyckan intressant för Bernard, inte olyckan i sig.90 

Det är osäkert om Bernards uppgift att tolv personer dog ska tolkas bokstavligt. Tolv var 

ett viktigt tal som förde tankarna till Israels tolv stammar, Jesu lärjungar, och årets månader. 

Forskarna är överens om att man bör vara försiktig med att tolka siffror i medeltida krönikor 

som exakta. Det var vanligt att författare i sina skildringar av krig angav ett exakt antal döda 

och sårade i slag, men att siffran var för hög eller precis för att vara trovärdig. Medeltidens 

människor tolkade dock siffrorna på ett annat sätt. För dem stärkte en exakt siffra textens 

sanningshalt i lika stor utsträckning som en datering eller lokalisering av händelsen, och det 

hörde till krönikans genre att författare friserade siffror för att texten skulle ge ett trovärdigt 

intryck.91 Såväl antalet döda som värdet på den försvunna rubinen är alltså ”fakta” som inte 

nödvändigtvis är avsedd att tolkas exakt. 

Bernard avslutar rapporteringen från kröningen med att konstatera att ”alla var för-

undrade, och många förutspådde mycket (om framtiden), som folk brukar”.92 Detta påstående 

är intressant eftersom det antyder att de närvarande ansåg att incidenten var någon form av 

tecken från Gud och att ryktet om händelsen därför kan ha fått stor spridning. Bernard skriver 

visserligen inte om folk tolkade olyckan som ett gott eller dåligt omen, men utifrån det narrativa 

sammanhanget – konstaterandet kommer direkt efter att han beskrivit de döda och sårade – kan 

                                                
88 Courroux,  L’Écriture de l’histoire, s. 650; Otter, ”Functions of fiction in historical writing”, s. 109–110; Spiegel, 
The past as text., s. 84–86. 
89 Bernard Gui, Flores chronicorum, s. 61. 
90 Bernard Gui, Flores chronicorum, s. 61: ”Fuerunt tamen de circumstantibus usque ad XIJ sic collisi quod infra 
paucos dies obierunt; inter quos unus fuit major et precipuus dux Britannie Johannes, qui sic collisus paucis diebus 
supervivens, diem clausit extremum.” 
91 Courroux, L’Écriture de l’histoire,  s. 766–767, 793. 
92 Bernard Gui, Flores chronicorum, s. 61: ”Ex quibus mirati sunt universi et more vulgi multi plurima 
presagabant”. 
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vi sluta oss till att det var ett dåligt omen för påven. Till detta bidrog förmodligen att påven 

hade tappat sin tiara. Man kan finna en parallell till svensk historia i några skildringar av Karl 

XII:s kröning 1697, då kungen tappade kronan i samband med att han skulle bestiga sin häst, 

vilket också ska ha tolkats som ett dåligt tecken inför framtiden.93 Detaljen om tiaran och den 

förlorade rubinen är förmodligen en bidragande orsak till att Förnegård dömer ut Bernards 

version som en legend.94 Jag anser dock att Förnegårds påstående är missvisande eftersom det 

inte är osannolikt att händelsen inträffade – vilket märks på att andra forskare, som Menache 

och Schimmelpfennig, behandlar detaljen om tiaran på samma sätt som övriga ”fakta” – och att 

Bernard i vilket fall som helst återgav vad han ansåg var sant enligt genrens krav.95 

 Dessutom gör Bernard vad han kan för att tona ner betydelsen av händelsen som ett omen 

när han säger att folk brukade göra förutsägelser om framtiden efter en märklig händelse som 

denna. Jag tolkar Bernards omnämnande av ”folk” som ett avståndstagande då det signalerar 

en viss skepsis och får till följd att han tycks jämställa profetiorna med vidskepelser. Detta 

ligger i linje med vad vi tidigare antagit om hans inställning till påven och kungen – då Clemens 

nära relation till Filip i Bernards ögon inte var någon katastrof för kyrkan hade han heller inte 

anledning att tolka händelsen som ett dåligt omen. Trots att Bernard enligt Rech vinnlade sig 

om krönikörens opartiskhet kan vi alltså konstatera att han för in värderingar i texten som 

påverkar läsarnas uppfattning av Clemens i en gynnsam riktning. 

Efter sin skildring av kröningen övergår Bernard till att beskriva hur Clemens utnämnde 

tio nya kardinaler i Lyon en månad senare. Därefter följer andra händelser relaterade till påven 

eller kyrkan.96 Olyckan och förutsägelserna som följde i dess spår nämns aldrig i Flores chroni-

corum igen. Däremot skildrar Bernard Clemens även i en annan krönika, Catalogus brevis 

pontificum Romanorum, som kan betraktas som en förkortad version av Flores chronicorum, 

skriven vid samma tid.97 Denna krönika kan antingen ses som ett sätt för Bernard att samman-

fatta det viktigaste om påvarnas historia eller ha riktat sig till en annan målgrupp än Flores 

chronicorum, som inte hade samma intresse för detaljer. I denna version beskrivs kröningen 

ytterst fåordigt. Det enda som framkommer är att den ägde rum i Saint-Just i Lyon på angivet 

datum, i närvaro av kung Filip. Bernard hoppar över allt som har med olyckan att göra och går 

                                                
93 Alf Henrikson, Svensk historia, vol. 2 (Stockholm: Bonniers, 1963), s. 626; Lars O. Lagerqvist, Sveriges 
regenter. Från forntid till nutid (Stockholm: Norstedts, 1996), s. 239. 
94 Se Förnegårds kommentar i Jean de Noyal, Miroir historial, s. 242. 
95 Se t.ex. Menache, Clement V, s. 17; Schimmelpfennig, ”Papal coronations in Avignon”, s. 190. 
96 Bernard Gui, Flores chronicorum, s. 61. 
97 Rech, ”Bernard Gui”, Encyclopedia of the medieval chronicle. 
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direkt till utnämningen av de nya kardinalerna i december.98 Här nämns alltså inte olyckan 

överhuvudtaget, vilket är ännu ett tecken på att Bernard inte hade någon avsikt att bidra till 

bilden av kröningen som ett dåligt omen.  

Bernards krönikor ger oss inblickar i hur en dominikan verksam i påvens närhet såg på 

händelsen. För att få ett annat perspektiv, med desto större koppling till kungamakten, är det nu 

läge att vända blicken norrut mot benediktinklostret Saint-Denis utanför Paris. 

 

Version II: Guillaume de Nangis efterföljare 

 

Benediktinklostret Saint-Denis utmärktes av sina nära band till det franska kungahuset. Det var 

bland annat i kyrkan i anslutning till detta kloster som kungarna förvarade sina riksregalier och 

blev begravda.99 Vid Saint-Denis producerades en stor mängd krönikor från 1100-talet och 

framåt, till en början på latin men från och med 1200-talet även på franska. Genom att skriva 

på franska kunde munkarna i Saint-Denis nå ut med historiens moraliska aspekter till fler läsare 

i en tid då aristokratin fick ett större intresse för det förflutna.100 Jag kommer här att fokusera 

på Chronicon av Guillaume de Nangis och hans efterföljare (på latin), för att därefter analysera 

versionen i Grandes chroniques de France (på franska) som är inspirerad av denna. 

Guillaume de Nangis var den mest framträdande historieskrivaren vid Saint-Denis i slutet 

av 1200-talet. Han skrev bland annat kungabiografier men hans främsta insats var Chronicon, 

en krönika om världens historia från skapelsen till Guillaumes samtid. Han kom att ses som en 

auktoritet vilket förklarar att författarna till Grandes chroniques använde hans verk som 

förlagor. I arbetet med Chronicon använde Guillaume i sin tur texter från äldre auktoriteter, och 

nämner flera av dessa vid namn i prologen. Även Guillaumes krönika är alltså till stora delar 

ett kompilat.101 

Efter Guillaumes död 1300 fortsatte anonyma munkar vid Saint-Denis Chronicon så att 

krönikan omfattade åren fram till 1340. Forskarna vet inte vilka Guillaume de Nangis efter-

följare var men har kunnat konstatera att det rör sig om flera stycken eftersom det sker ett 

stilistiskt brott vid den del av krönikan som rör 1317. Ytterligare fortsättningar på Chronicon 

följde senare under 1300-talet.102 Att Guillaume de Nangis efterföljare är anonyma gör krönikan 

                                                
98 Bernard Gui, Catalogus brevis pontificum Romanorum = ”Tertia Vita Clementis V” i Étienne Baluze, Vitae 
paparum Avenionensium, vol. 1, Guillaume Mollat (utg.) (Paris: Librairie Letouzey et Ané, 1916), s. 55. 
99 Daniel Williman, ”Guillaume de Nangis”, Encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden: Brill, 2010). 
100 Spiegel, The chronicle tradition of Saint-Denis, s. 40, 72–73. 
101 Spiegel, The chronicle tradition of Saint-Denis, s. 99–108, Williman, ”Guillaume de Nangis”, Encyclopedia of 
the medieval chronicle. 
102 Spiegel, The chronicle tradition of Saint-Denis, s. 108–109. 
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svårare att analysera eftersom det Guillaume skriver i prologen om sitt förhållningssätt till 

källorna inte nödvändigtvis gäller hans efterföljare. Deras val att skriva en fortsättning på 

Guillaumes verk istället för att påbörja ett eget är långt ifrån unikt och visar hur viktigt det var 

för medeltida historieskrivare att ansluta sig till en auktoritet. Varifrån Guillaume de Nangis 

efterföljare hämtat uppgifterna om Clemens V:s kröning framgår inte, men författaren bör ha 

använt litteratur eller källor tillgängliga i Paris – såsom kungens brev – eller muntliga uppgifter 

från besökare som kom söderifrån. 

När Chronicon skildrar händelserna från 1305 är det svårt att finna någon röd tråd. Till 

skillnad från i Bernard Guis krönikor, som ju utgår från påvarna, är Clemens V här inte navet i 

narrativet utan endast en av flera personer av intresse. Valet av Bertrand de Got till påve 

beskrivs i ytterst kortfattade ordalag. Exempelvis nämns inte att konklaven hölls i Perugia. I 

princip det enda som står är att kardinalerna samlades och valde ”Bertrand, ärkebiskop i 

Bordeaux”, som därmed blev den 201:e påven och tog sig namnet Clemens V.103  

Direkt därpå följer ett kort konstaterande om att det rådde fred mellan Frankrike och 

Flandern. Kort därefter poängteras att det var stor torka i Frankrike under sommaren samt att 

kungens son Ludvig (X) ingick äktenskap med dottern till hertigen av Burgund.104 Det är med 

andra ord händelser kopplade till Frankrike och den franske kungen som fungerat som urvals-

princip för krönikan, vilket förmodligen är ett direkt resultat av Saint-Denis närhet till den 

franska kungamakten. Att påvens kröning ges förhållandevis stort utrymme – det är den 

enskilda händelse från 1305 som beskrivs utförligast – ska därför ses i ljuset av att den ägde 

rum i Frankrike och att den franske kungen var närvarande.  

Guillaume de Nangis efterföljare anger samma datum för kröningen som Bernard Gui 

och att ceremonin ägde rum i Saint-Just i Lyon, dock med tillägget att denna kyrka låg i ”den 

kungliga staden”.105 Detta är en markering att kröningen hölls i den del av Lyon som lydde 

direkt under den franske kungen, inte i stadens katedral som tillhörde påvedömet.106 Denna 

subtila skillnad gentemot version I fungerar därmed som en påminnelse om att kröningen 

skedde på Filip den skönes hemmaplan. 

                                                
103 Guillaume de Nangis efterföljare, Chronicon = Chronique latine de Guillaume de Nangis de 1113 à 1300 avec 
les continuations de cette chronique de 1300 à 1368, vol. 1, Hercule Géraud (utg.) (Paris: Jules Renouard, 1843), 
s. 348–349: ”Cum cardinales [...] Bertrandum Burdegalis archiepiscopum elegerunt, qui et Clemens quintus papa 
ducentesimus primus vocatus est”. Samtliga kommande hänvisningar till Chronicon syftar på Gérauds utgåva. Den 
som vill jämföra med en annan utgåva hänvisas till Recueil des historiens des Gaules et de la France, vol. 20, 
Pierre-Claude-François Danou & Joseph Naudet (utg.) (Paris: Imprimerie royale, 1840), s. 592–593. 
104 Guillaume de Nangis efterföljare, Chronicon, s. 349. 
105 Guillaume de Nangis efterföljare, Chronicon, s. 349: ”apud Lugdunum in ecclesia regalis oppidi, quod dicitur 
sancti Justi”. 
106 Collins, Keepers of the keys of heaven, s. 281. 
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Inte heller Chronicon skriver något om ceremonin inne i kyrkan. Det står däremot att 

kröningen skedde i närvaro av kardinaler och prelater och många prinsar och att den följdes av 

en procession till påvens palats i staden.107 Under denna kortege bar påven ”enligt sed 

symbolerna för sin kröning”, det vill säga sin tiara och sitt pallium.108 Chronicon och Flores 

chronicorum använder alltså olika ord för att beskriva samma sak, nämligen att kröningen gick 

traditionsenligt till, vilket tycks viktigare än att skildra exakt hur ceremonin förrättades. Det 

räckte med att nämna några centrala inslag i ceremonielet – såsom processionen, palatset och 

de påvliga insignierna – för att förmedla bilden av en kröning som följde mallen. 

 Något som skiljer version II från version I är att det uttryckligen står i Chronicon att 

påvens häst leddes av den franske kungen, som gick till fots och höll i hästens tyglar på grund 

av ”from ödmjukhet”.109 Detta är en viktig detalj som kan vara avgörande för läsarnas intryck 

av händelsen eftersom det ger Filip en aktivare roll som deltagare i berättelsen. För en utom-

stående betraktare kan det verka som att Filip därmed framställs som Clemens underdåniga 

tjänare: kungen går ju ändå till fots medan påven sitter till häst, vilket kan relateras till det som 

sades tidigare om att det var den högst uppsatte lekmannens (i detta fall Filips) uppgift att 

servera påven vid den efterföljande festmåltiden. Men jag anser att man bör undvika att tolka 

detta som att det skulle ha rått en maktobalans mellan kungen och påven; tvärtom illustrerar det 

dubbelheten i maktrelationen mellan dem. Det var ju Filip som (bokstavligt talat) höll i tyglarna, 

vilket snarare kan uppfattas som att det var han som ledde vägen för påvedömet. Clemens kom 

som vi vet att gå i kungens ledband många gånger under sitt pontifikat, bland annat när det 

gällde upphävandet av Bonifatius VIII:s bullor och upplösningen av Tempelherreorden. 

Att vara strator – det vill säga den som ledde påvens häst – var ett statusuppdrag. Enligt 

traditionen hade Pippin den lille lett Stefan II:s häst när påven besökte Frankrike år 754, och 

därefter brukade de tysk-romerska kejsarna göra detsamma när de besökte Rom.110 Genom sitt 

agerande visar alltså Filip den ödmjukhet inför påven som förväntades samtidigt som han 

placeras i samma tradition som tidigare härskare. Med en enda mening lyckas alltså Guillaume 

de Nangis efterföljare infoga en sorts kunglig propaganda – precis som med markeringen om 

”den kungliga staden” – och på så sätt teckna en annan bild av händelsen än Bernard Gui. Detta 

visar på en medvetenhet hos författaren om texters visuella representation av makt, vilket enligt 

                                                
107 Guillaume de Nangis efterföljare, Chronicon, s. 349. 
108 Guillaume de Nangis efterföljare, Chronicon, s. 349–350: ”gestans, ut moris est, suae coronationis insignia”. 
Påvens pallium var det band han bar över axlarna (se Schimmelpfennig, ”Papal coronations in Avignon”, s. 181).  
109 Guillaume de Nangis efterföljare, Chronicon, s. 350: ”per frenum equi cui insidebat a rege Franciæ, qui ob hoc 
pia humilitate se ipsum pedestrem posuerat seu constituerat”. 
110 Collins, Keepers of the keys of heaven, s. 228–229. 
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mig är förklaringen till att munken från Saint-Denis, som hade anledning att framställa sin 

kungliga beskyddare i god dager, valde att inkludera detaljen. Jag ser även denna aspekt av 

kröningen som en central del i det Menache kallar för ett återupprättande av harmonin mellan 

sacerdotium och regnum, det vill säga kröningens betydelse som en manifestation av begynnel-

sen på en ny tid med goda relationer mellan kyrkan och kronan. 

Guillaume de Nangis efterföljare skriver även att kungens bröder Karl och Ludvig samt 

hertig Johan av Bretagne deltog i processionen och åtog sig att föra påvens häst på liknande 

sätt.111 Författaren introducerar därmed fler deltagare i berättelsen samtidigt som han ytterligare 

befäster symbolvärdet av kungens insats.  

Därefter kommer Chronicon fram till olyckan. Författaren skriver att det längre fram på 

vägen väntade en stor folksamling som sprungit dit för att få en skymt av tilldragelsen.112 En 

mur längs processionsvägen störtade på grund av trycket från hopen ”plötsligt våldsamt 

samman över folkmassan och föll till marken”.113 Hertigen av Bretagne träffades av ras-

massorna, vilket ledde till att han avled en kort tid efteråt. Ytterligare en detalj som överens-

stämmer med version I är att kungens bror Karl blev allvarligt skadad.114 

Det står att påven kastades till marken liksom hans tiara, samt att många andra blev 

allvarligt skadade eller dog.115 Däremot står det inget om hur många som dog, inte heller nämns 

den rubin som enligt Bernard Gui försvann ur påvens tiara. Guillaume de Nangis efterföljare 

väljer alltså till skillnad från Bernard att inte ange exakta siffror, vilket antyder att författarna 

inte hade tillgång till samma källor, alternativt att Bernard hittat på sina uppgifter själv. Likväl 

är det intressant att författaren till Chronicon i så fall hade samma möjlighet som Bernard att 

konstruera egna siffror men valde att avstå från detta. Det antyder att han inte bedömde det som 

relevant och visar tydligt att alla historieskrivare inte arbetade på samma sätt. 

Avslutningsvis konstaterar krönikan att ”denna dag, som vid en första anblick skulle ha 

varit ett tillfälle för glädje och ära, övergick till sorg och förvirring”.116 Denna formulering tycks 

vara direkt hämtad från ett brev utfärdat av Clemens V själv med den engelske kungen som 

mottagare (samma brev kan naturligtvis även ha nått Paris).117 Frasen är av intresse då det är 

ett tydligt erkännande att olyckan var ett misslyckande, inte minst för påven. Till skillnad från 

                                                
111 Guillaume de Nangis efterföljare, Chronicon, s. 350. 
112 Guillaume de Nangis efterföljare, Chronicon, s. 350. 
113 Guillaume de Nangis efterföljare, Chronicon, s. 350: ”murus quidam juxta quem ipsi Papæ ejusque comitivæ 
transitus imminebat, ob pressuram consedentis super eum multitudinis ad terram tam subito violenter corruit”. 
114 Guillaume de Nangis efterföljare, Chronicon, s. 350. 
115 Guillaume de Nangis efterföljare, Chronicon, s. 350: ”aliis quampluribus læsis graviter aut peremptis”. 
116 Guillaume de Nangis efterföljare, Chronicon, s. 350: ”Sicque dies ille, qui prima facie honoris exultationem 
prætendebat et gaudium, mœroris confusionem superinduxit et lamentum.” 
117 Menache, ”Chronicles and historiography”, s. 335. 
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Flores chronicorum nämner dock inte Chronicon med ett ord att detta kunde tolkats som ett 

dåligt omen. Att erkänna det skulle inte fylla någon funktion då munkarna i Saint-Denis skrev 

från kungens perspektiv, och för Filip den sköne och hans efterträdare var Clemens V:s 

pontifikat – och i förlängningen Avignonpåvedömet – inte någon katastrof, tvärtom önskvärt. 

När skildringen av kröningen är slut fortsätter berättelsen utan avbrott med att Clemens 

stannade kvar i Lyon för överläggningar med Filip, innan han utnämnde nya kardinaler där i 

december.118 Denna episod befäster ytterligare kungens roll som en aktiv deltagare i berättelsen. 

Filip kan med rätta kallas för denna versions huvudperson, och just därför är det anmärknings-

värt att han faktiskt inte nämns vid namn utan i texten bara kallas för ”kungen”. Alla de andra 

personerna får sina namn utsatta (Clemens, Karl, Ludvig, Johan) vilket gör Filip till ett undan-

tag. Clemens nämns dock bara vid namn i den första meningen, därefter omtalas han enbart 

som ”påven” i resten av passagen om kröningen. Hertigen av Bretagne, som omnämns vid två 

tillfällen, kallas första gången för ”hertig Johan av Bretagne” men andra gången bara för 

”hertigen av Bretagne”. Det kan alltså vara så enkelt som att Guillaume de Nangis efterföljare 

av stilistiska skäl väljer att endast namnge personerna när de presenteras och sedan nöjer sig 

med deras titlar, om han inte måste sätta ut namn för att göra texten begriplig. Att kungens bror 

Karl omnämns med namn båda gångerna han är med kan bero på att författaren måste förtydliga 

att det var just Karl, och inte kungens andra bror Ludvig, som blev allvarligt skadad.  

Eftersom författaren redan presenterat kungen som ”Filip” i den första episoden från år 

1305 – där kungen medlade i en konflikt mellan hertigen av Brabant och greven av Luxemburg 

– såg han inget behov av att kalla honom för Filip igen.119 Därtill spelade den förväntade för-

förståelsen hos läsarna in, och dessa visste självfallet vem som var kung vid denna tid. Det är 

även möjligt att detta fungerade som en form av funktionalisering, det vill säga som ett sätt att 

få läsarna att se framför sig ämbetsmannen Filip snarare än individen, och att detta gjorde det 

lättare för manifestationen av hans makt att spilla över på hans kungliga efterträdare.120 

Guillaume de Nangis efterföljares krönika låg till grund för flera andra texter som också 

producerades vid Saint-Denis under 1300-talet. Störst betydelse av dessa hade, som tidigare 

nämnts, Grandes chroniques de France. 

 

                                                
118 Guillaume de Nangis efterföljare, Chronicon, s. 350–352. 
119 Guillaume de Nangis efterföljare, Chronicon, s. 348. 
120 Se David Machin & Andrea Mayr, How to do critical discourse analysis. A multimodal introduction (London: 
Sage, 2012), s. 81. 
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Version II vidareutvecklas: Grandes chroniques de France 

 

Chronicon av Guillaume de Nangis och hans efterföljare inspirerade flera författare verksamma 

vid Saint-Denis under 1300-talet, bland annat de munkar som på motsvarande sätt fortsatte 

dominikanen Géraud de Frachets krönika om världens historia.121 Gérauds efterföljare återger 

samma händelser från 1305 som Guillaumes efterföljare, i samma ordning, och med i princip 

samma ord.122 Grandes chroniques de France – den tveklöst mest kända av krönikorna från 

Saint-Denis – har däremot ett något friare förhållningssätt till förlagan. 

Grandes chroniques tillkom i flera omgångar från 1200-talet fram till början av 1400-

talet på direkt order av de franska kungarna, och kom att bli den officiella skildringen av de 

franska kungarnas historia. Verket fick stor spridning och finns bevarat i mer än hundra hand-

skrifter.123 När Richard Lescot på 1350-talet förlängde den ursprungliga Grandes chroniques 

till att omfatta åren fram till Filip VI (1328–1350) utgick han från Guillaume de Nangis och 

dennes efterföljare. I Grandes chroniques blir historieskrivningens propagandistiska funktion 

ännu mer påtaglig än i Chronicon. Det var nämligen viktigt för Lescot och i synnerhet hans 

efterföljare Pierre d’Orgemont att framhäva Filip VI:s rätt till tronen. Filip VI var son till Filip 

den skönes bror Karl och räknades som den förste kungen från ätten Valois.124 Hans anspråk på 

tronen var ifrågasatt av den engelske kungen Edvard III (som var dotterson till Filip den sköne) 

vilket var en utlösande faktor till hundraårskriget. 

Den del av Grandes chroniques som skildrar händelserna under år 1305 fokuserar precis 

som verket i sin helhet på Frankrike och i synnerhet det franska kungahuset. Även Guillaume 

de Nangis efterföljare valde som vi sett att fokusera på Frankrike, men till skillnad från Grandes 

chroniques var ändå Chronicon formellt en krönika om världens historia och innehåller därför 

episoder såsom valet av Clemens V till påve. Denna händelse saknas i Grandes chroniques. 

Innehållet i de flesta händelser som beskrivs i denna del av Grandes chroniques är hämtat 

rakt av från Guillaume de Nangis efterföljare, men vid översättningen från latin till franska kan 

viss förändring i ordföljd ha gjorts. Utöver att författaren till Grandes chroniques har bortsett 

från några avsnitt i Chronicon med svag koppling till Frankrike har han även kastat om 

                                                
121 Spiegel, The chronicle tradition of Saint-Denis, s. 109–112. 
122 Se ”Chronicon Girardi de Fracheto et anonyma ejusdem operis continuatio”, i Recueil des historiens des Gaules 
et de la France, vol. 21, Joseph-Daniel Guigniaut & Natalis de Wailly (utg.) (Paris: Imprimerie impériale, 1855), 
s. 25–26. 
123 Daniel E. O’Sullivan, ”Grandes Chroniques de France”, Encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden: Brill, 
2010); Spiegel, The chronicle tradition of Saint-Denis, s. 120–126. 
124 Guyot-Bachy & Moeglin, ”Comment ont été continuées les Grandes chroniques de France”, s. 385–386, 394–
395, 403. 
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ordningen på de händelser som han valt att inkludera. Påståendet att Frankrike drabbades av en 

svår torka och att kungens äldste son Ludvig ingick äktenskap placeras innan beskrivningen av 

påvens kröning i Chronicon men flyttas till efter kröningen i Grandes chroniques. Andra 

händelser från 1305 hamnar i betydligt närmare anslutning till kröningen här än vad de gör i 

Chronicon och författaren har dessutom inkluderat en passage som helt saknas i Chronicon om 

att den engelske kungen Edvard I samma år avled och efterträddes av sin son, som var gift med 

Filips dotter Isabella.125  

Ovan nämnda förändringar gentemot förlagan får stora konsekvenser för krönikans 

narrativ. Att både Chronicon och Grandes chroniques fokuserar på Frankrike är att förvänta 

eftersom de är tillkomna vid Saint-Denis, men den röda tråden framträder mycket tydligare i 

Grandes chroniques. De händelser som inkluderas här har en tydlig gemensam nämnare i form 

av Frankrike eller den franska kungafamiljen. Att Edvard I i själva verket inte dog förrän två år 

senare, 1307, är av underordnad betydelse eftersom författaren ansåg att episoden passade in i 

detta narrativ. 

I Grandes chroniques skildras Clemens kröning direkt efter beskrivningen av den 

nyvunna freden mellan Frankrike och Flandern: 

 
Och efter påven Benedictus, den 199:e påven, blev Clemens den femte påve av Rom. Denne blev 

i staden Lyon vid Rhône helgad och krönt med påvligt diadem, i närvaro av kungen av Frankrike, 

Filip den sköne, och hans två bröder, Karl, greve av Valois, och Ludvig, greve av Évreux, och 

många andra grevar, prinsar, hertigar och baroner, riddare, abbotar, biskopar och ärkebiskopar 

och kardinaler.126 

 

Påståendet att Clemens efterträdde påven Benedictus (XI) som ska ha varit den 199:e påven 

innebär att Clemens här blir den 200:e påven istället för den 201:e som i Chronicon.127 Här 

finner vi alltså en skillnad mellan krönikorna – alternativa fakta om man så vill. Då jag har 

svårt att se att det kan ligga något ideologiskt syfte bakom att ändra påvens nummer rör det sig 

                                                
125 Grandes chroniques = Les Grandes chroniques de France, vol. 8, Jules Viard (utg.) (Paris: Librairie ancienne 
Honoré Champion, 1934), s. 243–246. Jämför passagen med Guillaume de Nangis efterföljare, Chronicon, s. 346–
349. Samtliga kommande hänvisningar till Grandes chroniques syftar på Viards utgåva. Den som vill jämföra med 
en annan utgåva hänvisas till ”Chroniques de Saint-Denis”, i Recueil des historiens des Gaules et de la France, 
vol. 20, Pierre-Claude-François Danou & Joseph Naudet (utg.) (Paris: Imprimerie royale, 1840), s. 679. 
126 Grandes chroniques, s. 245: ”Et après ce pape Benedit, le C IIIIXX et XIXe pape, fu pape de Rome Climent le 
quint, lequel, present le roy de France Phelippe le Biau et ses II freres, Charles conte de Valois et Loys conte 
d’Evreux, et moult d’autres contes, princes, dux et barons, chevaliers, abbés, evesques et arcevesques et cardinalz, 
à la cité de Lyons sur le Rosne fu sacré et corroné de dyadème papal”. 
127 Enligt Géraud de Frachets efterföljare – som i övrigt följer Chronicon ordagrant – ska Clemens ha varit den 
199:e påven. Se Recueil des historiens des Gaules et de la France, vol. 21, s. 25. 
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förmodligen om en avsikt att korrigera ett fel. Dessutom kan det ha funnits olika sätt att räkna; 

det stora antalet motpåvar under medeltiden gjorde nämligen att det var oklart hur många påvar 

som skulle inräknas i påvelängden (numera betraktas Clemens V som den 205:e påven). Det 

viktiga var inte exakt vilket nummer påvarna hade utan att successionen från påve till påve 

fungerade som en central historiografisk princip. Genom att koppla Clemens till sin företrädare 

länkar författaren ihop samtid och dåtid och ger därmed uttryck för den rådande tids-

uppfattningen.128 

Vidare är det intressant att Clemens kallas för ”påve av Rom” vilket kan tyckas både 

onödigt – eftersom påven per definition var biskop av Rom – och missvisande eftersom 

Clemens inte blev vald i Rom och heller inte satte sin fot där en enda gång under sitt pontifikat. 

Detta förtydligande förmedlar dock en känsla av att Clemens var den rättmätige arvtagaren till 

de romerska påvarna, och att den lilla detaljen att han befann sig i Frankrike inte ändrade detta 

faktum. I Grandes chroniques står inget om själva kröningsceremonin, mer än att påven kröntes 

”med påvligt diadem” (alltså tiaran), vilket också kan tyckas som en självklarhet. Men genom 

att uttryckligen påpeka att Clemens var ”påve av Rom” och att han blev krönt ”med påvligt 

diadem” tecknas en bild av att det korrekta ceremonielet följdes, alltså samma bild som hos 

Bernard Gui eller Guillaume de Nangis efterföljare, om än med andra ord. 

I Grandes chroniques nämns den franske kungen till skillnad från i Chronicon med namn. 

Även hans bröder Karl och Ludvig får utförligare presentationer här än i Chronicon: Karl 

identifieras som ”greve av Valois” och Ludvig som ”greve av Évreux”. Genom att ange deras 

titlar, och därmed indirekt de franska regionerna Valois och Évreux, förstärks deltagarnas 

anknytning till Frankrike ytterligare. Ännu en förklaring kan vara det faktum att Grandes 

chroniques tillkom i en annan politisk kontext än Chronicon. Som vi har sett var ett av syftena 

med de revisioner av Grandes chroniques som skedde under mitten av 1300-talet att rättfärdiga 

ätten Valois anspråk på makten, och att då nämna Valois i detta sammanhang kan vara ett led i 

denna strategi. Det är ett antagande som inte går att styrka utifrån detta utdrag men om man ser 

till krönikan som helhet skulle varje omnämnande av ”Karl, greve av Valois” i direkt anslutning 

till Filip den skönes namn kunna vara en liten pusselbit i legitimeringen av Valois-dynastin.129 

Utöver Filip, Karl och Ludvig uppräknar Grandes chroniques många deltagare som över-

huvudtaget inte omnämns i Chronicon, det vill säga grevar, hertigar, baroner, riddare, abbotar, 

                                                
128 Detta kan jämföras med hur biskopslängder kunde fungera som kronologiska ramverk, se Lamarrigue, Bernard 
Gui, s. 310–318. 
129 Mer om hur denna legitimering gick till kan man läsa i Anne Dawson Hedeman, ”Valois Legitimacy: Editorial 
changes in Charles V’s Grandes chroniques de France”, The Art Bulletin, 66:1 (1984), s. 97–117. 
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biskopar och ärkebiskopar (i Chronicon nämns enbart kardinalerna och prinsarna utöver det 

mer allmänt hållna begreppet ”prelater”). Genom att brodera ut denna del av texten lyckas 

författaren till Grandes chroniques därför teckna en mer levande bild av påvens och kungens 

respektive följe. Läsarna får en annan förståelse för kröningens glans, vilket är i linje med 

krönikans propagandistiska syfte och befäster bilden av händelsen som en angelägenhet för 

Frankrike och i synnerhet för kungen och aristokratin. 

Till skillnad från Chronicon daterar inte Grandes chroniques händelsen. Att den in-

träffade någon gång under år 1305 framgår dock av sammanhanget (årtalet 1305 nämns i det 

närmast föregående stycket om freden mellan Frankrike och Flandern).130 Detta är bara en av 

många detaljer i Chronicon som författaren till Grandes chroniques bortsett från; han har även 

strukit beskrivningen av själva processionen, inklusive påståendet att Filip skulle ha lett påvens 

häst. Jag finner detta märkligt eftersom detaljen var central för Guillaume de Nangis efter-

följare, men kanske ansåg författaren till Grandes chroniques att uppräkningen av närvarande 

aristokrater var en fullgod ersättning ur propagandistisk synpunkt. Dess fördel är att den inte 

kräver någon förkunskap om påvliga traditioner bland läsarna och möjligen är mer under-

hållande. Den är därmed mer förenlig med narrativet i Grandes chroniques och passar en 

bredare läsekrets – det vill säga den franska aristokratin. 

Däremot ägnar Grandes chroniques en mening åt olyckan: 

 
Och då, på grund av den mycket stora mängden folk som hade samlats vid en gammal mur för att 

se påven rida genom staden, föll den gamla muren, så att den gode hertigen av Bretagne dog då 

den träffade honom, så där var skada, synd och sorg.131 

 

Händelseförloppet följer alltså Chronicon, om än i förkortad form. Det står ingenting om att 

påven föll till marken och tappade sin tiara, inte heller att någon annan än hertigen av Bretagne 

skulle ha dött. Påståendet att ”där var skada, synd och sorg” skulle dock kunna antyda att där 

fanns fler döda och skadade. Då Grandes chroniques framför allt intresserar sig för den 

kungliga historien är det naturligt att det är hertigens död som hamnar i fokus. Att han kallas 

den ”gode hertigen” understryker dessutom att han var av ädel börd. Däremot nämns inte att 

kungens bror Karl skadades i olyckan. Kanske ville författaren minimera risken att händelsen 

skulle tolkas som ett dåligt omen, inte bara för påven utan även för ätten Valois. 

                                                
130 Grandes chroniques, s. 244: ”M CCC et V”. 
131 Grandes chroniques, s. 245: ”Et lors, pour la très grant multitude de gent qui sus I vieux mur estoient assamblez 
pour ledit pape veoir chevauchier par la cité, le vieil mur chei, dont le bon duc de Bretaigne la mort l’acraventa, 
dont ce fu pitié, doleur et dommage.” 
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   Eftersom Grandes chroniques kastar om ordningen på händelserna jämfört med 

Chronicon följs avsnittet om kröningen och olyckan av ett stycke om tronföljaren Ludvigs 

bröllop – som ju i Chronicon kom direkt innan kröningen – och diverse andra händelser innan 

den beskriver Clemens förehavanden i Lyon och hans utnämning av tio nya kardinaler i slutet 

av året.132 

Vi kan konstatera att Grandes chroniques återgivning av händelseförloppet i stora drag 

överensstämmer med Chronicons men är mer kortfattad, i synnerhet vad gäller omständigheter 

som tid och plats. Båda krönikorna förlägger händelsen till Lyon, men Grandes chroniques 

säger till skillnad från Chronicon inget om Saint-Just eller att det skulle ha varit den 14 

november. Samtidigt broderar Grandes chroniques ut beskrivningen av deltagarna. Man kan 

fråga sig varför Grandes chroniques så tydligt bearbetat berättelsen om kröningen men hämtat 

andra episoder från samma år nästan ord för ord från Chronicon. Förklaringen är enligt mig att 

syftet med Grandes chroniques i grunden är propagandistiskt. Episoden har alltså reviderats för 

att bättre förmedla kunglig prakt och passa ett narrativ med ätten Valois i fokus.  

Gemensamt för de krönikor som återger version II är att de tillkommit vid Saint-Denis 

vars geografiska och kulturella närhet till Paris avspeglas i deras intresse för den franske 

kungen. Detta är den stora skillnaden gentemot version I som ju sätter påven i centrum. Annars 

förhåller sig båda versionerna för det mesta till fakta som inte utesluter varandra: det är i 

huvudsak samma omständigheter och deltagare i båda versionerna och version II ger inte någon 

dödssiffra som går emot den som nämns i version I. Trots att versionerna ger helt olika intryck 

går det alltså att använda dem till att komplettera varandra. Innan vi fortsätter med version III 

och IV – två helt annorlunda versioner från den senare delen av 1300-talet – ska vi därför se 

hur element från version I och II kan inkorporeras i några andra verk för att skapa en delvis 

annan bild av händelsen.  

 

Varianter av version I och II: Jean de Saint-Victor och Amalric Auger 

 

Vi ska nu titta närmare på två krönikor från 1300-talet som på varsitt sätt förhåller sig till den 

information som ges i versionerna ovan. Vi kan dock inte veta säkert varifrån författarna hämtat 

sina uppgifter. Den ena krönikans innehåll tillför inget nytt till bilden av kröningen i sig men 

det gör däremot dess narrativ, och vad den väljer att inkludera illustrerar en viktig tendens i 

                                                
132 Grandes chroniques, s. 245–247. 
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medeltida historieskrivning. Den andra blandar element från både version I och II tillsammans 

med egna uppgifter och skapar på så sätt en unik tolkning av händelsen. 

 

En kortfattad återgivning av incidenten vid påvens kröning finns i ett verk kallat Memoriale 

historiarum. Munken Jean de Saint-Victor – så kallad för att han var kanik i klostret Saint-

Victor i Paris – författade denna krönika om biblisk och kyrklig historia i flera omgångar från 

tidigt 1300-tal fram till 1320-talet.133 Han började alltså redan under Clemens V:s tid. 

I samband med att Jean de Saint-Victor beskriver valet av Bertrand de Got i Perugia i juni 

1305 presenterar han i likhet med många andra krönikörer denne som ärkebiskop i Bordeaux. 

Till skillnad från både version I och II nämner han även dennes bror, Bérard, som också gjort 

kyrklig karriär. Jean påpekar särskilt att Bérard blivit ärkebiskop av Lyon och sedan kardinal-

biskop i Albano. Direkt efter skildringen av påvevalet beskrivs hur Bertrand blev krönt i Lyon 

assisterad av kardinaler, baroner och den franske kungen. I denna version är det egentligen först 

dagen för sin kröning, inte i samband med valet, som han fick namnet Clemens V. Datumet för 

kröningen anges till den 14 november.134 

Kröningen nämns alltså i samma stycke som konklaven men här nämns däremot inte 

olyckan, vilket är något förbryllande. Istället övergår Jean de Saint-Victor till att beskriva hur 

påven utnämnde nya kardinaler i Lyon ”under sitt pontifikats första år” innan han därefter, i ett 

annat stycke, återkommer till kröningen.135 Jean håller skildringen av olyckan till ett minimum 

och skriver: ”Under påvens kröning i Lyon blev på grund av en murs fall och en stor folksamling 

många skadade och flera dog”.136 Han säger inte hur många det var som dog, och nämner inte 

med ett ord att påven skulle ha fallit och tappat sin tiara, vilket gör det svårare att tolka 

händelsen som ett dåligt omen. Däremot skriver han i nästa mening att hertig Johan av Bretagne 

var ett av dödsoffren, och att man mindes hertig Johan väl.137 Jag tolkar detta ungefär som 

Grandes chroniques ord om ”den gode hertigen”, det vill säga som en påminnelse om att han 

var en from och högättad man. 

                                                
133 Guyot-Bachy, Le Memoriale historiarum de Jean de Saint-Victor, s. 57–61. 
134 Jean de Saint-Victor, Memoriale historiarum = ”Prima Vita Clementis V” i  Étienne Baluze, Vitae paparum 
Avenionensium, vol. 1, Guillaume Mollat (utg.) (Paris: Librairie Letouzey et Ané, 1916), s. 1. Samtliga kommande 
hänvisningar till Memoriale historiarum syftar på Baluze. Den som vill jämföra med en annan utgåva hänvisas till 
Recueil des historiens des Gaules et de la France, vol. 21, Joseph-Daniel Guigniaut & Natalis de Wailly (utg.) 
(Paris: Imprimerie impériale, 1855), s. 644–645. 
135 Jean de Saint-Victor, Memoriale historiarum, s. 1: ”Primo anno pontifiactus sui”. 
136 Jean de Saint-Victor, Memoriale historiarum, s. 1: ”In coronatione dicti pape, Lugduni, ex casu muri et pressura 
populi plures lesi fuerunt et nonnulli mortui”. 
137 Jean de Saint-Victor, Memoriale historiarum, s. 1–2: ”ibique fuit mortuus bone memorie Johannes, dux 
Britanie”. 
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Efter konstaterandet om hertigens död följer en mening som saknar motsvarighet i de 

andra krönikorna i undersökningen. Det rör sig om uppgiften att Johan efterträddes som hertig 

av Bretagne av sin förstfödde son Artur, som även var släkt med den engelske kungen.138 Det 

är med andra ord Jean de Saint-Victors intresse för genealogi – som manifesteras både genom 

omnämnandet av påvens bror och hertigens son – som särskiljer hans version från övriga. Detta 

kan relateras till Spiegels forskning som visat att genealogiska förhållanden var viktiga inslag i 

många krönikors strukturer eftersom släktband var av stor betydelse för i synnerhet aristokratin. 

Genom att berätta vem som härstammade från vem kunde en författare legitimera maktanspråk 

och samtidigt skapa en bro mellan dåtid och samtid.139 I grunden är Jean de Saint-Victors 

intresse för genealogi detsamma som andra krönikors intresse för påvars, biskopars eller kung-

ars succession.140 I denna historiesyn var det arvsskiften som förde historien framåt. Därmed 

får olyckan delvis sin betydelse som historisk händelse i och med att en hertig dog och en annan 

tillträdde – och denna aspekt har överhuvudtaget inget med påven att göra. 

Narrativet i Jean de Saint-Victors krönika skiljer sig från såväl version I som II eftersom 

han separerar olyckan från kröningsceremonin genom att placera en annan händelse emellan. 

Detta i kombination med att han skriver så pass lite om själva olyckan förstärker intrycket att 

han inte har för avsikt att tolka den som ett omen. 

Efter olyckan skriver han om andra händelser från samma tid med koppling till Frankrike 

snarare än påven. Han återger delvis samma händelser som Guillaume de Nangis efterföljare, 

bland annat tronföljaren Ludvigs giftermål, vilket gör att denna version får betraktas som 

stående närmare version II än I.141 Detta kan ha att göra med klostret Saint-Victors geografiska 

närhet till Saint-Denis. 

 

En högt uppsatt klerk som levde något senare under 1300-talet är Amalric Auger från Béziers, 

som var prior i ett kloster i Elne och kaplan åt Avignon-påven Urban V (1362–1370). Amalric 

gjorde en sammanställning av påvarnas historia fram till 1321, känd som Actus pontificum 

Romanorum, vari han bland annat skildrar Clemens V:s kröning.142 Om Jean de Saint-Victor 

                                                
138 Jean de Saint-Victor, Memoriale historiarum, s. 2: ”cui successit Arturus, primogenitus ejus, nepos regis Anglie 
ex filia”. 
139 Spiegel, The past as text, s. xv, 104–110. 
140 Se Lamarrigue, Bernard Gui, s. 293, 310–320. 
141 Se Jean de Saint-Victor, Memoriale historiarum, s. 2–3. 
142 Auguste Molinier, ”Amalric Auger”, i Les sources de l’histoire de France : des origines aux guerres d’Italie, 
1494, vol. 4, Les Valois, 1328–1461 (Paris: Alphonse Picard & Fils, 1904), s. 98–99. Finns tillgänglig via Persée: 
http://www.persee.fr/doc/shf_0000-0000_1904_num_4_1_958_t1_0098_0000_3, hämtad 6/5 2018. 
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lånat mest från version II har Amalric desto större likheter med version I men inkluderar även 

information från annat håll. 

Amalric inleder sin skildring av Clemens tillträde med en beskrivning av hans bakgrund 

som gascognare från Villandraut och hans kyrkliga karriär som kraftigt påminner om båda de 

krönikor av Bernard Gui som diskuterats ovan. Liksom Bernard kommer han in på Clemens 

resväg från Bordeaux till Lyon, och den högtidliga kröningen den 14 november.143 Därefter 

följer dock en version av händelseförloppet som skiljer sig från Bernards. Han skriver att påven 

efter att ha blivit krönt red genom staden ”enligt sed” i närvaro av sina kardinaler, prelater och 

klerker tillsammans med Filip, Karl, hertig Johan av Bretagne, sin bror Gaillard de Got, och 

många andra grevar, baroner och riddare.144 Påpekandet att processionen skedde ”enligt sed” 

för tankarna till Guillaume de Nangis efterföljare, och uppräkningen av alla som var där 

påminner snarast om Grandes chroniques de France. Amalric är dock ensam om uppgiften att 

påvens bror skulle ha varit närvarande (det är ej samma bror som omnämns av Jean de Saint-

Victor i ett annat sammanhang).  

Själva olyckan följer hos Amalric mönstret från Bernard Gui. En del av en gammal mur 

rasade över folkhavet varpå påven kastades av sin häst, tappade tiaran från sitt huvud, och 

förlorade en värdefull rubin, som precis som i Bernards version värderas till 6 000 floriner. 

Någon siffra över antalet döda anges inte, men enligt Amalric avled både hertigen av Bretagne 

och påvens bror inom några dagar.145 Att Gaillard inte omnämns i fler versioner av händelsen 

antyder att Amalric har missuppfattat detta. Enligt andra källor dog brodern mycket riktigt vid 

denna tid, men inte i samband med kröningen utan i ett lokalt upplopp.146 

Amalric avslutar sin skildring av olyckan med att konstatera att ”alla blev förundrade” av 

dödsfallen.147 Denna kortfattade formulering, som påminner om Bernard Guis, betonar att 

händelsen kunde tolkas som ett omen, vilket är ytterligare en indikator som placerar denna 

version närmare version I än II. Till skillnad från Bernard försöker dock inte Amalric förminska 

– eller för den delen förstora – betydelsen av järtecknet. 

Här är det alltså befogat att tala om en unik version: omständigheterna är samma som i 

version I och II, men deltagarna skiljer sig åt genom påvens bror. Amalric hämtade alltså 

information från flera håll och inkluderade den han fann mest intressant, vilket visar hur även 

                                                
143 Amalric Auger, Actus pontificum Romanorum = ”Sexta Vita Clementis V” i Étienne Baluze, Vitae paparum 
Avenionensium, vol. 1, Guillaume Mollat (utg.) (Paris: Librairie Letouzey et Ané, 1916) , s. 89–91, jämför med 
s. 54–55, 59–60. Samtliga kommande hänvisningar till Actus pontificum Romanorum syftar på denna utgåva. 
144 Amalric Auger, Actus pontificum Romanorum, s. 91: ”prout moris est”. 
145 Amalric Auger, Actus pontificum Romanorum, s. 91. 
146 Menache, ”Chronicles and historiography”, s. 341. 
147 Amalric Auger, Actus pontificum Romanorum, s. 91: ”de quibus mirati extiterunt universi”. 
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kompilat kan uttrycka val och värderingar hos författaren. Vi kan likväl konstatera att de 

krönikor som vi diskuterat hittills har mer som förenar dem än som skiljer dem åt. Det har blivit 

dags att kasta blickarna mot helt andra versioner av händelsen, som sätter hela episoden i ett 

nytt ljus. 

 

Version III: Chronique normande du XIVe siècle 

 

De krönikor som avhandlas i de följande avsnitten kommer från den senare delen av 1300-talet. 

Därmed är deras avstånd i tid till Clemens V:s kröning större jämfört med de som skildrar 

version I och II. Dessa krönikor fick heller inte lika stor spridning som de tidigare. Först ut är 

Chronique normande du XIVe siècle som tillkom cirka 1369–1374 och beskriver Frankrikes 

historia med fokus på Normandie från slutet av 1200-talet till den anonyme författarens samtid. 

Vi vet inte vem som har skrivit krönikan och inte heller varifrån han hämtat sina uppgifter om 

olyckan vid påvens kröning vilket gör det svårt att diskutera författarens tendens, men enligt 

historikern Chris Jones är krönikan som helhet lojal mot ätten Valois.148 

Genom att läsa de händelser som beskrivs före och efter Clemens V:s tillträde blir det 

tydligt att det är de franska kungarnas och andra världsliga ledares förehavanden som utgör 

navet i Chronique normande. Exempelvis ägnar krönikan flera sidor åt att skildra Filip den 

skönes krig med Flandern.149 På ett ställe återger författaren ett replikskifte mellan kungen och 

drottningen.150 Vi vet att många krönikörer använde sig av fiktiva repliker för att göra sina 

skildringar mer levande (detta grepp användes redan av de antika historieskrivarna) och att det 

ansågs förenligt med krönikornas sanningsanspråk så länge det användes för att förstärka inne-

börden i något som sågs som sant.151 Däremot stöter vi inte på detta bruk i någon skildring av 

Clemens kröning, och även författaren till Chronique normande verkar ha varit ytterst sparsam 

med detta stilgrepp (det är ont om andra exempel i krönikan). Kanske antyder denna sparsamhet 

att litterära tekniker inte fick överanvändas om de hotade att urholka den för krönikorna så 

centrala trovärdigheten. 

Skildringen av kriget mot Flandern resulterar så småningom i en beskrivning av hur Filip 

beklagade sig över att Bonifatius (VIII) varit en belastning för honom under striderna. I denna 

                                                
148 Chris Jones, ”Chronique normande du XIV”, Encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden: Brill, 2010). 
149 Chronique normande = Chronique normande du XIVe siècle, Auguste Molinier & Émile Molinier (utg.) (Paris: 
Librairie Renouard, 1882), se t.ex. s. 24–32. Samtliga kommande hänvisningar till Chronique normande syftar på 
denna utgåva. 
150 Chronique normande, s. 21. 
151 Otter, ”Functions of fiction in historical writing”, s. 109–110. 
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version begav sig sedan en av Filips riddare till Bonifatius palats i Avignon där han överföll 

påven strax innan denne dog.152 Som vi vet skedde dock överfallet på Bonifatius i Anagni, flera 

år innan påvarna började uppehålla sig i Avignon. Det verkar som att författaren till Chronique 

normande – som var verksam under Avignonpåvedömets glansdagar – skriver utifrån en 

kontext där det var självklart att påven residerade i Avignon vilket lett till denna anakronism. 

Därefter står det att Bonifatius efterträddes av Benedictus (XI) som regerade i ett år, och 

att han i sin tur följdes av Celestinus (V) som avgick, innan Clemens (V) tog vid.153 Detta 

stämmer inte heller, då Celestinus V i själva verket kom innan Bonifatius VIII. Att han i denna 

version placeras mellan Benedictus och Clemens visar återigen hur okunnig författaren var om 

påvarnas historia, men då hela detta stycke blott är en passus i en längre episod om Filip den 

sköne är det tydligt att det för krönikan är kungen som är relevant, inte kyrkan. Det är i detta 

sammanhang som Clemens V presenteras:  

 
Och därefter kom påve Clemens, som kom från den här sidan bergen och slog sig ner i Lyon vid 

Rhône, och därifrån reste han till Bordeaux och sedan till Poitiers. Kung Filip sände dit Karl, sin 

bror, och många baroner, för att hedra påven. Och så när de färdades längs gatorna i Poitiers, föll 

en stor mur, som dödade hertigen av Bretagne och tjugo riddare och mer än åttio andra 

människor.154  

 

Vi kan konstatera att krönikan inte nämner något om vare sig konklaven eller kröningen, men 

då Clemens i denna version bara är en bifigur är inte detta något att förvånas över. Det som gör 

denna version unik är att författaren skriver att påven tog sig till Lyon men sedan inte nämner 

vad han gjorde där. Istället får han det att verka som att Lyon bara var första steget på vägen 

mot Poitiers, dit han förlägger själva olyckan. Omständigheterna för händelsen (både tid och 

plats) skiljer sig alltså från tidigare versioner – som alla kopplat ihop olyckan med påvens 

kröning i Lyon – men då deltagarna är desamma är det tydligt att det ändå är samma händelse 

som åsyftas. Det framgår visserligen inte explicit om Filip den sköne personligen var när-

varande, men brodern Karl var definitivt där liksom hertigen av Bretagne, som här dör på 

samma sätt som i de andra versionerna. Eftersom olyckan separerats från kröningen ges ingen 

annan förklaring till processionen än att kungen ville hedra påven. 

                                                
152 Chronique normande, s. 28. 
153 Chronique normande, s. 28. 
154 Chronique normande, s. 28: ”Et puis fut pappe Clement, qui vint par deça les mons et mist siege à Lion sur le 
Rosne, et de là il ala a Bordeaux et puis à Poitiers. Le roy Phelippe y envoya Charles son frere et pluseurs barons, 
pour le pappe honnorer. Et ainsi comme ilz aloient [parmy les rues] à Poitiers, un grand mur chay, qui occist le 
duc de Bretaigne et vingt chevaliers et d’autres gens plus de quatre vings.” 
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Vilka skäl har författaren att förlägga olyckan till Poitiers? Vi vet att Clemens reste runt 

mycket i Frankrike under sitt pontifikat och att han bland annat besökte Poitiers.155 Kanske gick 

rykten om att påven råkade ut för något även där, och författaren till Chronique normande var 

inte tillräckligt insatt för att skilja två händelser åt. Att han även misstar Anagni för Avignon 

tyder dock på att han eller hans källor inkluderade dessa episoder för dramatisk effekt, och att 

deras underhållningsvärde prioriterades framför korrekthet.  

Något som också får denna version att sticka ut är det absurda antalet döda. Enligt 

Chronique normande ska över hundra personer ha avlidit i olyckan, vilket är mångdubbelt fler 

än i version I som omtalar tolv döda. Uppgiften att nästan en femtedel av de omkomna, 20 

stycken, ska ha varit riddare, går också på tvärs med Bernard Guis konstaterande att hertigen 

av Bretagne var det enda ”större och framstående” dödsoffret. Om författaren hade haft en vilja 

att framhäva olyckan som ett dåligt omen eller som ett straff mot Filip för hans behandling av 

Bonifatius hade det funnits en poäng med att förstärka antalet döda men några sådana tolkningar 

görs inte explicit. Det är möjligt att författaren inkluderar händelsen just på grund av det höga 

dödstalet, för att skapa extra dramatik i sitt narrativ. 

Författaren till Chronique normande har med andra ord tagit sig stora friheter med det 

kronologiska ramverket och omständigheterna för händelsen. Courroux menar att bland det 

viktigaste för en medeltida historieskrivare som behövde hålla sig till krönikornas sannings-

diskurs var att ange namnen på de inblandade personerna och i förekommande fall antalet döda. 

Ju mer konkreta uppgifterna var, desto lättare konstruerades känslan av att händelsen inträffat. 

Courroux resonemang innebär att krönikörer kunde manipulera uppgifter av denna typ för att 

deras texter skulle överensstämma med genrens krav.156 Även om uppgifterna i sig var in-

korrekta, som i fallet med Chronique normande, kunde de alltså bidra till konstruktionen av 

episoden som en historisk händelse. 

Det finns ingen anledning att betvivla att olyckan inträffade i samband med kröningen. 

Det är likväl intressant att berättelsen om olyckan kom att leva kvar i det folkliga medvetandet 

så till den grad att författaren till Chronique normande valde att inkludera den i förvanskad 

form i sin krönika. Nu ska vi se vad som händer när denna version blandas med version I och 

II i ett för den medeltida historiografin så vanligt kompilat. 

 

                                                
155 Mullins, Avignon of the popes, s. 12. 
156 Courroux, L’Écriture de l’histoire, s. 752, 766–767, 793. 
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Version I, II och III blandas: Jean de Noyal 

 

Jean de Noyal var abbot i benediktinklostret Saint-Vincent-de-Laon från 1367 till sin död 1396. 

Han sammanställde på 1380-talet Miroir historial som ursprungligen var en krönika i tolv delar 

som beskrev världens historia från skapelsen till 1380. Det är dock endast de tre sista delarna 

som är bevarade. I den första av dessa omnämns händelserna år 1305. Miroir historial är ett 

tydligt kompilat, vilket betyder att Noyal återger information från cirka tio krönikor utan att 

tillföra ny information.157  

Det intressanta med Miroir historial är att Noyal nämner samma händelser på flera 

ställen. Han uttrycker alltså inte bara en version av olyckan vid påvens kröning utan alla de tre 

versioner som tidigare presenterats. Först återger han nästan ordagrant Chronique normandes 

skildring, inklusive den del av texten som handlar om kriget i Flandern och Bonifatius VIII:s 

död – däremot utelämnar han meningen om att Celestinus V skulle ha varit påve mellan Bene-

dictus XI och Clemens V. Noyal verkar alltså medvetet ha ignorerat just detta påstående, som 

vi redan konstaterat är felaktigt, eftersom han förstod att det var orimligt. Däremot har han valt 

att inkludera samtliga detaljer i Chronique normandes berättelse om påvens besök i Poitiers, 

inklusive det höga antalet döda till följd av olyckan: ”en stor mur föll som dödade hertigen av 

Bretagne och 20 riddare och 80 män och många andra människor”.158 

Direkt efter beskrivningen av olyckan följer flera passager som också är hämtade från 

Chronique normande, därefter utdrag om Filip den skönes regeringstid från andra krönikor. 

Som Förnegård visar i sin utgåva verkar Noyal ha tagit sin uppgift som kompilatör på största 

allvar. Han har hämtat delar från olika verk och satt ihop dem på ett nytt sätt vilket antyder att 

han har en tanke bakom de uppgifter han inkluderar och i vilken ordning han placerar dem.159 

Detta överensstämmer med vad forskare som Melville har konstaterat om kompilatstekniken.160 

Trots att Noyal inte tillför något nytt per se måste vi därför ändå betrakta hans sammanställning 

av de olika versionerna som en egen version. Genom att kombinera dem skapar han ett nytt 

förhållningssätt till olyckan vid Clemens kröning. 

Efter cirka fyrtio sidor återkommer Noyal till händelsen. Nu återger han Bernard Guis 

version, dock på franska istället för latin. Han har förmodligen inte själv översatt Bernards verk 

                                                
157 Per Förnegård, ”Jean de Noyal”, Encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden: Brill, 2010). 
158 Jean de Noyal, Miroir historial, s. 242: ”uns grans murs cheÿ qui occit le duc de Bretaingne et XX chevaliers 
et IIIIXX hommes et plus d’aultre gens”. 
159 Jean de Noyal, Miroir historial, s. 242–286. Se Förnegårds identifiering av källorna på s. 614–620. 
160 Melville, ”Le problème des connaissances historiques”, s. 26–31. 
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utan hämtat sina uppgifter från en oidentifierad krönika som i sin tur är baserad på Bernard.161 

Det rör sig åtminstone inte om en ordagrann översättning. Han skriver att påven begav sig till 

Lyon där han blev högtidligt krönt, men nämner inte Saint-Just och anger heller inget datum 

för kröningen. Hans skildring av olyckan följer Bernard i allt väsentligt: muren rasade och fick 

påven att falla av sin häst men utan att bli skadad, däremot skadades kungens bror Karl och tolv 

personer dog, inklusive hertigen av Bretagne. Noyal eller hans oidentifierade förlaga upprepar 

Bernards påstående att en rubin värd 6 000 floriner försvann ur påvens tiara, men antyder en 

viss tvekan till uppgiften då den följs av orden ”såsom man säger”.162 Några relativt viktiga 

detaljer från Bernard utelämnas helt, såsom liknelsen med kung Salomo eller påståendet att 

händelsen ledde till spekulationer om framtiden. Vi ser alltså hur en krönikör i arbetet med ett 

kompilat var tvungen att stryka vissa delar ur förlagan vilket får en avgörande inverkan på 

konstruktionen av den historiska händelse som beskrivs. 

Noyal fortsätter med ytterligare några rader inspirerade av Bernard Gui innan han redan 

på nästa sida gör ett abrupt hopp i sin berättelse. Det är tydligt att han har bestämt sig för att här 

föra in information om påven som han hämtat från en annan källa. Förnegård anger att texten 

kommer från Chronique amplifiée des rois de France continuée, men att denna i sin tur återger 

versionen i Grandes chroniques, som vi vet är influerad av Guillaume de Nangis efterföljare.163  

Noyal återger nästan ordagrant samma text som Grandes chroniques men med några små 

ändringar.164 Till att börja med för han in markörer – ”såsom sagt är” och ”såsom vi har sagt 

ovan” – som visar att han är medveten om att han redan omnämnt påven tidigare i krönikan.165 

Några ord har även försvunnit längs vägen – exempelvis har den ”mycket stora mängden folk” 

i Grandes chroniques här blivit ”den stora mängden folk” – för att spara plats och ge berättelsen 

ett bättre flyt.166 

Att Noyal infogar version I och II av händelsen så tätt in på varandra är logiskt då båda 

behandlar samma skede; det är svårare att förklara varför version III placeras så långt innan 

men kanske skiljer sig denna version så mycket från de andra att Noyal lurades att tro att det 

rörde sig om två separata händelser. Det förtar dock inte det faktum att hertigen av Bretagne 

dör tre gånger, vilket kan tyckas motsägelsefullt när historieskrivningen hade krav på sig att 

återge sanning. Eftersom Noyal valt att inkludera vissa delar ur krönikorna han citerar, och 

                                                
161 Jean de Noyal, Miroir historial, s. 78, 595, 621. 
162 Jean de Noyal, Miroir historial, s. 287: ”si comme on disoit”. 
163 Jean de Noyal, Miroir historial, s. 78, 288, 621–622. 
164 Jean de Noyal, Miroir historial, s. 288–289. 
165 Jean de Noyal, Miroir historial, s. 288: ”comme dit est”, ”douquel nous avons dit cy dessus”. 
166 Jean de Noyal, Miroir historial, s. 288: ”la grant multitude de gens”. 
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utelämna andra, är det inget tvivel om att upprepningarna inte är något slarv utan bör ses som 

en medveten handling. Det troligaste är att han såg sig själv som en förmedlare av kunskap, och 

att krönikans form av kompilat tillät honom att presentera många perspektiv på historien utan 

att behöva ta ställning själv, vilket enligt Melville var förenligt med kompilatets syfte.167 Som 

vi har sett menade bland annat Bernard Gui att krönikörens ideal var att vara fri från egna 

omdömen, och Noyals kompilatsteknik kan vara ett medel för att uppnå detta. Därmed är det 

tydligt att sanning i hans fall konstruerades genom att ge läsaren flera perspektiv på händelsen 

och på så sätt visa att det rådde delade meningar, alternativt antyda att verkligheten låg någon-

stans mittemellan, vilket kan liknas vid ett modernt synsätt på historien. På ett högre plan blir 

versionerna tillsammans sanna även om de inte är det var för sig.  

 

Version IV: Chronique de Flandre du XIVe siècle 

 

I mitten av 1300-talet uppträder ytterligare en version av händelsen som inte kan direkt kopplas 

till någon av de tidigare. Vi har sett hur version III frikopplade olyckan från kröningen, och 

även Chronique de Flandre du XIVe siècle ger prov på detta. Denna krönika har en liknande 

tillkomsthistoria som Chronique normande med en anonym författare. Den har förmodligen 

tillkommit i ett första skede någon gång mellan 1342 och 1360, därefter har en annan författare 

fortsatt verket med hjälp av information från Chronique normande. Krönikan berättar Flanderns 

historia från 700-talet till 1300-talet men framför allt den senare delen handlar även om mycket 

som inte har med Flandern att göra.168  

Olyckan finns omnämnd i den del av Chronique de Flandre som behandlar kriget mellan 

Frankrike och Flandern i början av 1300-talet. Efter att ha beskrivit hur fred slöts skriver 

författaren uttryckligen: ”Vi slutar nu att prata om grevarna i Flandern för en stund, för att 

berätta om kung Filip av Frankrike”.169 Det är därför ingen tvekan om vilken plats händelsen 

                                                
167 Melville, ”Le problème des connaissances historiques”, s. 26. 
168 Florent Noirfalise, ”Chronique de Flandre du XIVe siècle”, Encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden: 
Brill, 2010); Henri Pirenne, ”L’Ancienne Chronique de Flandre et la Chronographia regum Francorum”, Compte-
rendu des séances de la commision royale d’histoire, vol. 8. (1898), s. 204. Viss förvirring råder kring krönikans 
namn. I utgåvan som används här kallas den för ”Anciennes chroniques de Flandre”, men som Pirenne 
argumenterade för redan 1898 är detta ett missvisande namn då krönikan inte enbart handlar om Flandern och det 
även finns äldre krönikor om Flandern, se Pirenne, ”L’Ancienne Chronique de Flandre et la Chronographia regum 
Francorum”, s. 199. 
169 Chronique de Flandre = ”Anciennes chroniques de Flandre”, i Recueil des historiens des Gaules et de la 
France, vol. 22, Natalis de Wailly & Léopold Delisle (utg.) (Paris: Victor Palmé, 1865), s. 396: ”Désormais lairons 
nous ung petit à parler des contes de Flandres pour racompter du roy Phelippe de France”. Samtliga kommande 
hänvisningar till Chronique de Flandre syftar på denna utgåva. 
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får i krönikans narrativ – precis som i version III är den av intresse för att Filip var inblandad; 

påven är egentligen bara en bifigur. 

Att Chronique de Flandre liksom Chronique normande inte intresserar sig nämnvärt för 

påvedömet blir tydligt när även denna krönika blandar ihop kronologin i sin redogörelse för 

valet av Clemens till påve. Författaren skriver att kungen efter påven Nicolaus död bjöd in 

kardinalerna till Lyon dit kungen sänt hertig Robert av Burgund för att övervaka valet, vilket 

resulterade i att Bertrand de Got utsågs till påve under namnet Clemens V.170 Detta går emot 

allt vad vi vet om konklaven: Clemens företrädare hette inte Nicolaus (Nicolaus IV dog 1292, 

det vill säga 13 år före valet av Clemens), konklaven ägde inte rum i Lyon, och det finns inget 

som tyder på att hertigen av Burgund skulle ha varit inblandad.171 

Krönikan beskriver därefter hur giftermål inom kungafamiljen – däribland tronföljaren 

Ludvigs – komplicerades av att hertigen av Burgund rest till Lyon, och hur Filip samlade sina 

män för att rida till Lyon för att där hälsa på den nyvalde påven.172 Varför påven befann sig i 

Lyon förklaras dock inte. Visserligen förlägger denna version konklaven till Lyon men det 

framkommer inte att Clemens skulle ha varit närvarande där, och det står heller inget om någon 

kröning. Hertigen av Burgund som tycks vara viktig för narrativet då hans namn används för 

att binda ihop de olika händelserna med varandra nämns inte igen vilket gör hans roll oklar. 

Kungens möte med påven och den efterföljande processionen beskrivs målande: 

 
Kungen reste raka vägen till palatset för att hälsa på den helige fadern, som befann sig i 

konsistoriet. Kungen steg in och bugade och påven tog honom mellan sina armar av stor kärlek, 

och han kysste honom på munnen, och alla de höga herrarna i kungens följe kysste hans hand. 

Efter detta tog kungen avsked och reste till sitt hus. Men innan dess hade påven, som ville fira 

kungen och visa honom sin aktning, sagt till honom att han ville äta middag med honom i sitt eget 

hus, som han nyligen hade uppfört, och kungen beviljade honom detta. Följande dag begav han 

sig med allt sitt folk för att slå följe med påven till dennes gods. Påven steg upp på sin vita häst, 

och hans soldater gick i full rustning till fots framför honom, och en väpnare gick bakom honom 

med en purpurfärgad baldakin på en gren som en lans. Herr Karl av Valois, bror till kungen av 

Frankrike, höll den ena av tyglarna, och greve Johan av Bretagne den andra; och efter den helige 

fadern red kungen av Frankrike och en stor mängd prelater och prinsar.173 

                                                
170 Chronique de Flandre, s. 396. 
171 Se utgivarens kommentar i Chronique de Flandre, s. 396: ”L’éléction se fit à Pérouse, et l’on ne dit pas que le 
duc de Bourgogne y ait eu aucune part”. 
172 Chronique de Flandre, s. 396: ”le roy de France […] assembla entour luy tous les baulz hommes”. 
173 Chronique de Flandre, s. 396–397: ”Le roy ala descendre tout droit au palais pour saluer le saint père, qui adont 
estoit en consistoire. Lors le roy entra ens et l’enclina, et le pape le prist entre ses bras par grant amour; si le baisa 
à bouce, et tous les haulz hommes de la compaignie du roy luy baisièrent la main. Après ce prist le roy congié et 
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Författaren ger med andra ord en ingående beskrivning av mötet mellan Clemens och Filip i 

påvens palats i Lyon trots att endast de som var där kan ha vetat vad som skedde. Skildringen 

är märkbart ritualiserad. Det är påtagligt att kungen och påven visade varandra ömsesidig 

vördnad, vilket får dem att framstå som jämlikar. Även processionen beskrivs ingående, genom 

att denna krönika till skillnad från de andra versionerna inkluderar detaljer som färgen på 

påvens häst och baldakin. Dessa uppgifter stämmer dock inte överens med vad vi vet om 

ceremonielet för påvliga kröningar – exempelvis skulle ju påvens häst vara grå – men eftersom 

författaren har separerat processionen från kröningen är det inte säkert att det var detta 

ceremoniel han syftade till att återge. Det är möjligt att han konstruerat detaljerna själv för att 

göra beskrivningen mer levande för läsarna. Som vi har sett var ett av historieskrivningens 

främsta mål att underhålla.  

Just eftersom krönikan inte kopplar händelsen till kröningen – alltså den historiska 

verkligheten – vet vi att den är åtminstone delvis fiktiv. Det är möjligt att detta förstods även 

av de medeltida läsarna, som kan ha uppfattat det hela som ett retoriskt inslag för att förmedla 

krönikans bild av påven och kungen. Därför kan episoden förstås utifrån Otters diskussion om 

”fictionality” som ett kontrakt mellan författare och läsare, där de fiktiva inslagen används för 

att förstärka händelsens relevans.174 Detsamma skulle även kunna sägas gälla inslag i några av 

de andra krönikorna, till exempel det höga dödstalet i Chronique normande. 

Vi kan konstatera att det i denna version är kungens bror Karl och hertigen av Bretagne 

(här kallad ”greve”) som håller tyglarna till påvens häst, inte kungen själv som hos Guillaume 

de Nangis efterföljare. Att Karl och hertigen befann sig på samma plats hade varit ett bra sätt 

att förklara varför just de hörde till de döda och skadade och därför är det märkligt att Chronique 

de Flandre faktiskt inte nämner att Karl blev skadad. I denna version verkar det inte finnas 

några andra döda eller skadade än hertigen av Bretagne. Författaren begränsar nämligen sin 

skildring av olyckan till att nämna att processionen nådde en gata där det fanns en hög stenmur 

som mycket folk hade klättrat upp på för att kunna se påven passera, och att denna mur rasade 

på hertigen och dödade honom, dock inte förrän påven hade hunnit ge honom syndernas 

förlåtelse (som var viktig i den katolska tron).175 Krönikan säger att Filip sedan återvände till 

                                                
s’en ala en son hostel. Mais ainchois, le pape quy vouloit le roy festoier et porter honneur, luy dist que il venist 
disner aveuc luy en ung sien hostel, qu’il avoit nouvellement fait estaurer; et le roy luy ottroia. L’endemain vint 
atout ses gens pour convoier le pape et son estat. Si estoit monté le pape sur son blanc pallefroy, et aloient tous les 
sergens à mache armez en pleynes armes à pié entour luy; et porta ung escuier par devant luy ung pavillon de 
pourpre sur ung fust comme de lance. Si le mena par le frain à l’un lez monseigneur Charles de Vallois, frère du 
roy de France, et à l’aultre lez le conte Jehan de Bretaigne; et après le saint père, chevaucha le roy de France à 
grant plenté de prélats et de prinches.” 
174 Otter, ”Functions of fiction in historical writing”, s. 114–115. 
175 Chronique de Flandre, s. 397. 
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(norra) Frankrike efter att ha träffat påven, och därefter återgår den till att beskriva kungens 

utrikespolitiska förehavanden och fler kungliga bröllop.176 

Sammanfattningsvis kan vi sluta oss till att författaren till Chronique de Flandre skapar 

ett eget narrativ som förklarar händelsen på ett helt annat sätt än de andra versionerna, nästan 

så att det inte skulle gå att känna igen den om det inte vore för att de centrala komponenterna 

finns där: Lyon är skådeplatsen och Filip, Clemens, Karl och Johan är fortfarande deltagarna. I 

detta fall är det tydligt att författaren konstruerar egna detaljer för att binda ihop sitt narrativ, 

men detta förekommer ju även i de andra krönikorna i undersökningen.  

Trots att Clemens i denna version kan tyckas vara sekundär i förhållande till Filip är det 

just denna krönika som mer än någon annan framhäver vilket praktfullt inslag påven utgjorde i 

processionen, och visualiserar den respekt båda männen hyste för varandra. Det är en positiv 

bild som förmedlas, och vi finner därför inte någon tillstymmelse till tolkning av händelsen som 

ett dåligt omen. En sådan tolkning skulle vara svår att göra eftersom olyckan inte verkade 

drabba några fler än Johan. Krönikan nämner åtminstone inga fler döda eller för den delen att 

påven skulle ha fallit eller tappat tiaran.  

Chronique de Flandre har tillsammans med Chronique normande inspirerat Chrono-

graphia regum Francorum – alternativt bygger de båda på en gemensam, nu förlorad, källa – 

men då Chronographia regum Francorum skrevs i början av 1400-talet (efter avgränsningen 

för denna undersökning) ska den inte analyseras här.177 Det kan dock vara relevant att påpeka 

att denna krönika nästan ordagrant översatt den ovan citerade passagen i Chronique de Flandre 

till latin och att den upprepar felaktiga påståenden som att Clemens efterträdde Nicolaus (IV). 

Chronographia regum Francorum lyckas dessutom göra ett till, då hertig Johan av Bretagne 

där omnämns som ”Peter av Bretagne”.178 Nya försök att rätta, komplettera, eller förändra 

skildringen av olyckan i de franska krönikorna fortsatte alltså in på 1400-talet. 

 

Utomstående perspektiv på händelsen 
 

Hittills har undersökningen utgått från krönikor från det fransktalande området, men dessa 

kommer nu att sättas i ett större perspektiv genom några exempel på krönikor av italienska och 

                                                
176 Chronique de Flandre, s. 397–398. 
177 Noirfalise, ”Chronique de Flandre du XIVe siècle”, Encyclopedia of the medieval chronicle; Régis Rech, 
”Chronographia regum Francorum”, Encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden: Brill, 2010); Pirenne, 
”L’Ancienne Chronique de Flandre et la Chronographia regum Francorum”, s. 199–208. 
178 Chronographia regum Francorum, vol. 1, Henri Moranville (utg.) (Paris: Librairie Renouard, 1891), s. 170–
171, 175–176. 
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engelska författare. Dessa exempel kan tydliggöra vad de franska krönikorna utelämnar och 

vad som förenar dem i förhållande till utomstående perspektiv på händelsen. Hur utomstående 

de författare som diskuteras här i själva verket var kan ifrågasättas eftersom de hade kyrklig 

bakgrund och skrev på latin precis som exempelvis Bernard Gui, och åtminstone en – Tolomeo 

da Lucca – var verksam i Avignon samtidigt som Bernard. Även om det finns mycket som 

förenar de franska, engelska och italienska historieskrivarna med varandra finns det som vi 

kommer att se även skillnader, som enligt mig lättast förklaras med de utomstående författarnas 

oberoende av den franske kungen. Därför är uppdelningen efter nationalitet ändå relevant. 

 

En italiensk version: Tolomeo da Lucca 

 

Waley och Menache har visat att flera italienska krönikörer från det tidiga 1300-talet, såsom 

Giovanni Villani och Agnolo di Tura, återger en negativ syn på Clemens V i sina verk. Bland 

annat påstår de att Clemens blev vald efter att han vid ett hemligt möte med Filip den sköne 

lovat att vara honom lydig. Detta menar Menache är en ren konspirationsteori vars enda syfte 

är att misskreditera påvens legitimitet. Andra anklagelser som dessa författare riktar mot 

Clemens – som att han skulle ha haft ett intimt umgänge med grevinnan av Périgord – avfärdas 

också av Menache.179 Att stämningen mot Clemens var hätsk bland de italienska historie-

skrivarna kan förklaras med att de såg påvens flytt från Italien till Avignon som ett svek. Man 

förväntar sig därför att de med skadeglädje skulle återge historien om olyckan vid påvens 

kröning och betona dess betydelse som ett dåligt omen – och därför är det förvånande att denna 

episod saknas i flera krönikor. Exempelvis beskriver Villani relativt ingående de närvarande 

vid påvens kröning i Lyon – däribland den franske kungen och Karl av Valois – men nämner 

inte hertigen av Bretagne och inget om någon olycka.180 Särskilt anmärkningsvärt är detta 

eftersom Villani på andra ställen i sin krönika refererar till diverse järtecken. Bland annat 

beskriver han hur en åsna dödade ett lejon och hur detta förebådade överfallet på Bonifatius 

VIII i Anagni.181 Man kan därför fråga sig hur stort de italienska krönikörernas agg mot 

Clemens V egentligen var. 

För att få klarhet vänder vi blicken mot Tolomeo da Lucca, som omnämner olyckan i sin 

krönika Historia ecclesiastica om kyrkans historia från Jesus till Clemens V. Tolomeo var 

                                                
179 Menache, ”Chronicles and historiography”, s. 338–340; Waley, ”Opinions on the Avignon Papacy”, s. 176. 
180 Giovanni Villani, Istorie fiorentine, Achille Mauri (utg.) (Milano: Nicolò Bettoni e Comp., 1834), s. 215–216. 
Villanis krönika är mer känd som Nova Chronica. 
181 Louis Green, ”Historical interpretation in fourteenth-century Florentine chronicles”, Journal of the History of 
Ideas, 28:2 (1967), s. 166. 
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samtida med påven och verksam i Avignon från 1309, samtidigt som Bernard Gui. Därmed var 

han en av de första som överhuvudtaget skrev om händelsen. Då vi vet att Bernard använde 

Tolomeos skrifter som inspiration till sina egna verk är det möjligt att han hämtat delar av sin 

version från honom, eller att de åtminstone haft tillgång till samma källor.182 

Tolomeo skriver precis som Bernard att Bertrand de Got var ärkebiskop av Bordeaux då 

han valdes till påve i Perugia, men lägger till den lilla men viktiga detaljen att den nyblivne 

Clemens V hade för avsikt att bege sig till Vienne för att slå sig ner där, men att detta aldrig 

blev av.183 Enligt Menache ska detta tolkas som att påven hade föredragit att krönas i Vienne, 

fri från den franske kungens inflytande, men att Filip inte accepterade detta utan tvingade påven 

att förlägga kröningen till franskt territorium. Detta påstående, som även upprepas av andra 

italienska krönikörer som Marco Battaglia, får alltså påven att framstå som en marionett i Filips 

händer.184 Det tjänar därmed samma syfte som andra italienska författares utsagor om att 

Clemens vikt sig för Filip redan innan han blivit vald (dock verkar ju det ena påståendet utesluta 

det andra). 

Tolomeo skriver att kröningen ägde rum den 14 november i Saint-Just i Lyon i närvaro 

av den franske kungen, men undviker precis som de franska författarna att gå in på detaljer om 

ceremonin i sig.185 Till skillnad från dessa säger han dock inget om att kröningen skulle ha varit 

högtidlig eller skett enligt sed, vilket kan tjäna till att frånta den sin legitimitet. Istället fastslår 

han att: ”Vid denna kröning visade sig ett viktigt tecken då påven lämnade Saint-Just för staden 

Lyon”.186 På grund av en stor folkmassa rasade en mur som stod över påvens och hans följes 

färdväg, och flera personer dog, däribland hertigen av Bretagne, och flera riddare. Dessutom 

skadades kungens bror Karl. Påven själv befann sig i fara, och tappade tiaran från sitt huvud, 

varvid en rubin värd 6 000 floriner gick förlorad.187 

Tolomeo följer alltså i princip samma version av olyckan som Bernard Gui, vilket bland 

annat märks på att de värderar den försvunna rubinen till samma summa. Han påstår dock till 

skillnad från Bernard att rubinen så småningom återfanns eller återskapades.188 Tolomeos 

skildring saknar några av Bernards detaljer, såsom liknelsen med Salomo och uppgiften att tolv 

                                                
182 Ottavio Clavuot, ”Ptolomey of Lucca”, Encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden: Brill, 2010). 
183 Tolomeo da Lucca, Historia ecclesiastica = ”Secunda Vita Clementis V” i Étienne Baluze, Vitae paparum 
Avenionensium, vol. 1, Guillaume Mollat (utg.) (Paris: Librairie Letouzey et Ané, 1916), s. 24. Samtliga 
kommande hänvisningar till Historia ecclesiastica syftar på denna utgåva. 
184 Menache, ”Chronicles and historiography”, s. 343. 
185 Tolomeo da Lucca, Historia ecclesiastica, s. 24–25. 
186 Tolomeo da Lucca, Historia ecclesiastica, s. 25: ”In qua coronatione istud apparuit signum notabile quod, cum 
papa de Sancto Justo descenderet ad civitatem Lugdunensem”. 
187 Tolomeo da Lucca, Historia ecclesiastica, s. 25. 
188 Tolomeo da Lucca, Historia ecclesiastica, s. 25: ”sed postea reinventus fuit”.  
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personer dog (Tolomeo nämner inget exakt dödstal) men i gengäld påstår alltså Tolomeo till 

skillnad från Bernard att flera riddare fanns bland de döda, vilket kan sägas förstärka vidden av 

katastrofen.  

Då Bernard och Tolomeo var kollegor är det inte konstigt att de förmedlar liknande 

uppgifter, men deras versioner skiljer sig åt genom att Tolomeo inkluderar ”fakta” som att flera 

riddare dog, samt avstår från att beskriva kröningen som högtidlig, vilket ger ett ogynnsammare 

helhetsintryck av händelsen. Tydligast blir detta i och med Tolomeos konstaterande att olyckan 

var ”ett viktigt tecken”, vilket visar att han tolkar händelsen som ett dåligt omen i större 

utsträckning än Bernard, som ju visserligen tar upp denna aspekt men väljer att bemöta den. 

Här är det därför relevant att lyfta fram Tolomeo som ett exempel på ett italienskt perspektiv, 

representativ för andra värderingar och ett negativare helhetsomdöme av påven. Eftersom denna 

bild kan nyanseras genom att studera fler krönikor från Italien vore en utförligare jämförelse 

mellan franska och italienska krönikor på sin plats i en kommande studie. 

 

En engelsk version: Matthew Paris efterföljare 

 

Det är inte bara krönikorna från de franska och italienska områdena som omnämner Clemens 

kröning; att händelsen ansågs viktig även i andra delar av det katolska Europa blir tydligt då 

den likaledes finns medtagen i flera texter från England. Att dessa texter, som ofta tillkom i 

klostermiljöer, hade anledning att intressera sig för påven (om än inte den franska monarkin) 

säger sig självt. En sådan text är Annales de Wigornia – som visserligen inte är en krönika i 

strikt mening utan annaler – där en återgivning av såväl kröningen som olyckan (inklusive 

detaljen om den förlorade ädelstenen) finns placerad mellan samtida händelser i England och 

Skottland, vilket bevisar att det gick att placera händelsen i ett engelskt narrativ.189 

Här kommer jag att fokusera på krönikan Flores historiarum som påbörjades av den 

engelske benediktinmunken Matthew Paris som en skildring av världens historia från skapelsen 

till 1200-talet och sedan fortsattes under 1300-talet av andra munkar vid Saint Albans och 

Westminster. Det är förmodligen John Bever vid Westminster (död cirka 1311) som skrivit om 

händelserna år 1305.190 Vi kan konstatera att dessa engelska munkar genom att fortsätta en känd 

                                                
189 ”Annales de Wigornia”, i Annales monastici, vol. 4, Henry Richards Luard (utg.) (London: Longmans, Green, 
Reader, and Dyer, 1869), s. 558. 
190 Lisa M. Ruch, ”Matthew Paris”, Encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden: Brill, 2010); Alexander L. 
Kaufman, ”Bever, John”, Encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden: Brill, 2010). 
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krönika istället för att påbörja sin egen följde samma arbetsmetod som munkarna vid Saint-

Denis vilka valde att fortsätta Guillaume de Nangis verk.  

Matthew Paris efterföljares version skiljer sig på flera punkter från de vi tidigare 

diskuterat. Här förläggs kröningen visserligen till Lyon och på rätt datum, men det nämns 

överhuvudtaget inte att Filip den sköne skulle ha varit närvarande, vilket ju är en viktig detalj i 

samtliga andra versioner. Kanske var detta inte lika intressant för en engelsk författare som för 

en fransk. Det verkar som att Bever intresserar sig mer för de kyrkliga dignitärerna, då han 

istället radar upp vilka kardinaler påven utnämnde och var de kom ifrån.191 

Enligt Flores historiarum rasade en mur när Clemens red i procession från kyrkan till 

palatset efter ceremonin, som här – till skillnad från hos Tolomeo – beskrivs som ”högtidlig”.192 

Stenar föll över de närvarande, vilket dödade två av dem som höll i tyglarna till påvens mula, 

dels hertigen av Bretagne (som här kallas ”greve”), dels greven av Anjou. Totalt ska fyra 

”kända” personer ha dött.193 I alla andra versioner av händelsen red påven på en häst men här 

är det alltså en mula vilket går emot vad vi vet om ceremonielet för påvliga kröningar men 

eventuellt kan föra tankarna till en sådan biblisk gestalt som Salomo – denne red som vi har sett 

på en mula vid sin kröning – och därmed fungera som en subtilare liknelse med Bibeln än den 

vi finner hos Bernard Gui.  

Den greve av Anjou som pekas ut som ett av dödsoffren är i själva verket kungens bror 

Karl, som innehade denna titel utöver att vara greve av Valois. Att den engelske författaren 

väljer att koppla honom till Anjou snarare än Valois kan ha att göra med att Anjou, som ätten 

Plantagenets hem, hade en närmare koppling till England. Precis som i fallet med Grandes 

chroniques anpassar sig alltså författaren efter läsarnas förförståelse, men här med ett annat 

resultat. Något som är svårare att förklara är varför denna krönika anger att Karl dog när 

samtliga andra versioner som nämner Karl konstaterar att han bara blev skadad. Den dödssiffra 

som nämns här – fyra – saknar också motsvarighet i de andra krönikorna i undersökningen. 

Beskrivningen i Flores historiarum är med andra ord oförenlig med de andra versionerna. Det 

är svårt att förklara var dessa annorlunda uppgifter kommer ifrån då exempelvis Annales de 

                                                
191 Matthew Paris efterföljare, Flores historiarum = Flores historiarum, vol. 3, Henry Richards Luard (utg.) 
(London: Byre and Spottiswoode, 1860), s. 126. Samtliga kommande hänvisningar till Flores historiarum syftar 
på denna utgåva. 
192 Matthew Paris efterföljare, Flores historiarum, s. 126: ”sollempnia”. 
193 Matthew Paris efterföljare, Flores historiarum, s. 126–127: ”duos comites qui mulam Papæ per frænum 
ducebant, unum oppressit videlicet Andegavensem, alterum Britanniæ interemit et bis binos viros inclitos, multis 
aliis sanciatis”. 
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Wigornia bevisar att det förekom andra engelska versioner av händelsen som ligger betydligt 

närmare de franska.194 

Krönikan konstaterar att påven var mirakulöst oskadd, men avslutar ändå redogörelsen 

för olyckan med att påstå att den fick ”många människor” att förutspå ”dåliga saker” för fram-

tiden.195 Att påven överlevde tycks alltså inte ha spelat någon roll då händelsen ändå tolkades 

som ett dåligt omen. Genom att så tydligt betona detta skiljer sig Matthew Paris efterföljare från 

de franska författarna, och ansluter sig snarare till Tolomeo. 

Efter skildringen av olyckan beskriver krönikan hur Clemens mötte den franske kungen 

– som alltså kopplas samman med påven om än inte med själva kröningen – och de presenter 

som den engelske kungen sände till påven.196 Den engelska kontexten gör sig därmed gällande 

även i denna krönika.  

Ett engelskt perspektiv som detta sätter de franska krönikorna i ett större sammanhang, 

genom att ange andra deltagare och ett annat antal döda, och visar tillsammans med Tolomeos 

version att de icke-franska krönikorna tycks ha varit mer benägna att konstruera händelsen som 

ett dåligt omen för påvedömet. En del av förklaringen till detta ligger just i att dessa krönikor 

som utomstående hade ett annat förhållningssätt till Avignonpåvedömets nära band till 

Frankrike och därmed andra anledningar och möjligheter att kritisera Filip den sköne. Matthew 

Paris efterföljare är dock inte lika tydlig i sin kritik som Tolomeo, vilket kan bero på att denne 

hade större anledning att ogilla Clemens på grund av påvedömets flytt från Italien. 

 

Krönikorna i ett komparativt perspektiv 
 

Efter att ha presenterat varje krönika var för sig är det nu dags att ställa de olika framställ-

ningarna av Clemens V:s kröning och den olycka som då inträffade mot varandra och analysera 

texterna genom ett komparativt perspektiv. 

 

Omständigheter och deltagare 

 

Var och när en text anger att en tilldragelse ägde rum och vilka som var där är centrala kompo-

nenter för att särskilja en återgivning av en historisk händelse från andra typer av berättelser. I 

                                                
194 I Annales de Wigornia medverkar Filip vid kröningen och det står inget om att Karl skulle ha dött. Se Annales 
monastici, s. 558. 
195 Matthew Paris efterföljare, Flores historiarum, s. 127: ”Sed Papa mirabiliter salvatus est. Quod infortunium 
aliquid futuri mali pronosticum plurima gens notavit”. 
196 Matthew Paris efterföljare, Flores historiarum, s. 127. 
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inledningen presenterades därför omständigheter och deltagare som centrala analysverktyg i 

undersökningen av de olika versionerna av kröningen och olyckan och fungerar här som 

utgångspunkter för jämförelsen.  

Av Tablå 1 framgår vilken tid och plats för händelsen som anges i respektive krönika: 

 

Tablå 1. Omständigheter 

Krönika Tid Plats 
Flores chronicorum 14 november 1305 Lyon 
Chronicon 14 november 1305  Lyon 
Grandes chroniques de 
France 

Ospecificerad dag år 1305 Lyon 

Memoriale historiarum 14 november 1305 Lyon 
Actus pontificum 
Romanorum 

14 november 1305 Lyon 

Chronique normande du 
XIVe siècle 

Ospecificerad dag Poitiers 

Miroir historial Ospecificerad dag Poitiers 
Lyon 

Chronique de Flandre du 
XIVe siècle 

Ospecificerad dag Lyon 

Historia ecclesiastica 14 november 1305  Lyon 
Flores historiarum 14 november 1305 Lyon 

 

Vi kan konstatera att krönikorna antingen daterar kröningen till den 14 november 1305 eller 

inte alls. Det finns alltså ingen källa av de som undersökts här som påstår att kröningen skulle 

ha ägt rum någon annan dag. De krönikor som återger version I eller II är mer benägna att ange 

ett datum än de som återger version III eller IV, vilket beror på att varken Chronique normande 

eller Chronique de Flandre skildrar kröningen utan endast olyckan. Version I och II förlägger 

olyckan i direkt anslutning till kröningen, som de menar ägde rum i Lyon, medan Chronique 

normande lokaliserar olyckan till Poitiers, och Chronique de Flandre till Lyon men vid ett annat 

tillfälle. Varken version III eller IV kan därför koppla processionen till kröningen och det enligt 

Menache symboliskt viktiga återupprättandet av harmonin mellan regnum och sacerdotium. 

Likväl framställs processionen som en manifestering av makt med betoning på de goda 

relationerna mellan kungen och påven även i dessa versioner, och uppnår därmed samma syfte. 

Att alla krönikorna lokaliserar händelsen till antingen Lyon eller Poitiers men många 

avstår från att datera den tyder på att plats var viktigare än tid i författarnas syn på kon-

struktionen av en historisk händelse som denna. Såväl Grandes chroniques som Jean de Noyals 
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Miroir historial stryker rentav de explicita dateringar som görs i dessa krönikors förlagor. 

Genom krönikornas narrativ relateras ändå kröningen och olyckan till andra händelser vid 

samma tid vilket skapar en tidsram, och genom att händelsen på detta sätt konstrueras i relation 

till andra händelser behöver inte varje händelse ett datum för att få en plats i historien. Att 

däremot omnämna en olycka som den vid Clemens kröning utan att knyta den till en geografisk 

plats skulle vara otänkbart. Genom att koppla den inte bara till en stad utan även till stadens 

topografi – vilket görs genom att beskriva processionsvägen mellan kyrkan och palatset – 

konkretiseras händelsen och gör det lättare för läsarna att tänka sig att den verkligen inträffat. 

En lokalisering gjorde alltså mer för att uppfylla genrens sanningsanspråk än en datering. 

Det är påtagligt att de krönikor som nämner själva kröningen undviker att gå in på detaljer 

om ceremonin, vilket gör det svårt att avgöra hur väl deras versioner överensstämmer med den 

mall för ceremonielet som presenterades i början av undersökningen. Detta kan dock förklaras 

med krönikornas syften och struktur. Eftersom många av krönikorna behandlar kyrkans historia 

berör de flera påvars kröningar och har därför inte någon anledning att upprepa beskrivningen 

av ceremonielet varje gång. För de krönikor som däremot fokuserar på Frankrike är ju påvens 

kröning som kyrklig ceremoni av underordnad betydelse. Även om de flesta element i krönings-

ceremonielet som Schimmelpfennig beskriver därför saknas i skildringarna av Clemens kröning 

markerar ändå många av författarna att kröningen var högtidlig eller traditionsenlig, vilket kan 

ha räckt för att förmedla en känsla av att den gått sedvanligt till. Därmed relaterades den indirekt 

till tidigare påvars kröningar och gav händelsen en länk bakåt i historien. 

En förklaring till den tydliga skiljelinjen i fråga om omständigheter mellan version I–II 

och III–IV kan vara de senare krönikornas större avstånd i tid till kröningen och deras större 

fokus på Filip den sköne, vilket gjorde att de inte hade vare sig samma behov av eller möjlighet 

att få detaljer korrekta som de som skrevs närmare inpå händelsen eller hade ett tydligare 

intresse för Clemens. De engelska och italienska krönikor som undersökts har störst likheter 

med version I och II i fråga om tid och plats för händelsen kanske just på grund av tidsaspekten 

– de skrevs båda kort efter händelsen – eller författarnas kyrkliga bakgrund, som bland annat 

gör att Flores historiarum lägger stor vikt vid de kardinaler som närvarade vid kröningen. 

Även om de senare versionerna skildrar händelsens omständigheter annorlunda är del-

tagarna desamma i de flesta versioner, vilket framgår av Tablå 2, som upptar de individer som 

omnämns i texterna (dock inte grupper av deltagare): 
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Tablå 2. Deltagare 

Krönika Deltagande individer 
Flores chronicorum Clemens, Filip, Johan, Karl, (Salomo) 
Chronicon Clemens, Filip, Johan, Karl, Ludvig 
Grandes chroniques de France Clemens, Filip, Johan, Karl, Ludvig 
Memoriale historiarum Clemens, Filip, Johan, (Artur) 
Actus pontificum Romanorum Clemens, Filip, Johan, Karl, Gaillard de Got 
Chronique normande du XIVe siècle Clemens, Filip, Johan, Karl 
Miroir historial Clemens, Filip, Johan, Karl (är med 3 ggr), 

Ludvig (är med 1 gång) 
Chronique de Flandre du XIVe siècle Clemens, Filip, Johan, Karl 
Historia ecclesiastica Clemens, Filip, Johan, Karl 
Flores historiarum Clemens, Johan, Karl 

 

I tablån presenteras personerna med namn men det är mycket vanligt att de i krönikorna endast 

omtalas som ”påven”, ”kungen” eller liknande, vilket dels är av stilistiska skäl, dels fungerar 

som en form av funktionalisering, då konsekvensen blir att personerna blir synonyma med sina 

ämbeten. Det kan alltså tolkas som att det är påven och kungen som institutioner som är med 

om händelsen, snarare än Clemens och Filip som individer, vilket förankrar händelsen i 

historien då det får läsaren att associera till tidigare och senare påvar och kungar. Här spelar 

även den förväntade förförståelsen hos läsarna in, på samma sätt som när kungens bror Karl 

uppträder med olika titlar beroende på hur starka band till Frankrike krönikan har. 

Clemens V och hertigen av Bretagne är med i samtliga versioner eftersom processionen 

vid påvens kröning och hertigens död är centrala inslag i konstruktionen av händelsen. Likaså 

måste Filip den skönes närvaro betraktas som mycket viktig då den påpekas i alla krönikorna 

utom den engelska. Kärnan i episodens betydelse som historisk händelse finns alltså på en 

konkret nivå i en framstående persons – hertigens – död, men på ett abstrakt plan även i mötet 

mellan två av samtidens viktigaste maktsystem – monarkin och påvedömet. Vissa krönikor om-

nämner dessutom kung Salomo eller hertig Artur av Bretagne (dock inte som aktiva deltagare) 

vilket belyser ytterligare faktorer som betydelsen av bibliska paralleller, genealogi och tanken 

på successionen i historieskrivningen.  

Enligt Goetz och Courroux var det var vanligt förekommande i medeltida historiografi att 

vissa individer framställdes som idealtyper, särskilt kungar som fick personifiera bra eller 

dåliga härskare.197 Detta perspektiv kan dock inte förklara varför deltagarna som undersöks här 

beskrivs såsom de gör i förhållande till händelsen. Krönikornas skildringar av kröningen 

                                                
197 Courroux, L’Écriture de l’histoire, s. 595; Goetz, ”The ‘methodology’ of medieval chroniclers”, s. 30. 
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innehåller få värdeladdade omdömen om vare sig påven, kungen eller någon av de andra 

deltagarna – bortsett från att hertigen av Bretagne av några beskrivs som ”god”, vilket förstärker 

innebörden av hans bortgång. De franska författarna kan dock sägas förmedla en försiktigt 

positiv bild av både Clemens och Filip, om inte annat för att de behandlar varandra med 

vördnad, vilket märks när Chronicons Filip leder påvens häst eller när Chronique de Flandres 

Clemens kysser kungen. De franska författarna hade varken möjlighet eller intresse av att 

smutskasta kungen eller dennes nära band till Avignonpåvedömet. Jag anser därför att Menache 

har rätt i att kröningens symbolvärde som återföreningen av regnum och sacerdotium förklarar 

varför Clemens och Filip ges stort utrymme. Detta klargör dock inte varför krönikorna även 

betonar olyckan.  

Beskrivningarna av närvarande aristokrater (exempelvis grevar, baroner, och riddare) 

eller kyrkliga ämbetsmän (såsom biskopar, ärkebiskopar och kardinaler) som förekommer i 

varierande grad i de flesta krönikor bidrar till att förmedla bilden av ett praktfullt skådespel 

vilket stämmer överens med tanken på kröningen och i synnerhet processionen som en 

propagandamanifestation. I Chronique de Flandre broderas dessutom kortegen ut till att 

innefatta soldater och väpnare – trots att dessa egentligen inte ingick i kröningsceremonielet – 

vilket fungerar som en hyllning till de inblandade deltagarna, eller som underhållning för 

läsarna, eller både och.  

Den stora folkmassan som samlats för att beskåda processionen omnämns i alla versioner, 

vilket dels förstärker intrycket av storheten i händelsen, dels har en kausal funktion eftersom 

det är trycket från åskådarna som får muren att rämna. Hur många närvarande som dog skiljer 

sig som vi har sett kraftigt mellan krönikorna, vilket presenteras i detalj i Tablå 3: 

 

Tablå 3. Antalet döda i olyckan 

Krönika Antalet döda 
Flores chronicorum 12 
Chronicon Preciseras ej  
Grandes chroniques de France Nämner endast hertigen av Bretagne 
Memoriale historiarum Preciseras ej 
Actus pontificum Romanorum Preciseras ej  
Chronique normande du XIVe siècle Mer än 101 (hertigen av Bretagne + 20 

riddare + minst 80 andra) 
Miroir historial Återger flera siffror: 

• Minst 101 
• 12  
• Preciseras ej 
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Chronique de Flandre du XIVe siècle Nämner endast hertigen av Bretagne 
Historia ecclesiastica Preciseras ej 
Flores historiarum 4  

 

Denna sammanställning visar att sex av tio undersökta krönikor inte anger hur många som dog 

i olyckan. I de övriga skiljer sig dödstalet åt radikalt: en säger fyra, en tolv, en över hundra, och 

en anger mer än en siffra. Samtliga tio krönikor är dock överens om att hertig Johan av Bretagne 

var en av de döda. De enda övriga namngivna dödsoffren är påvens bror Gaillard i Actus ponti-

ficum Romanorum och kungens bror Karl i Flores historiarum. Av detta kan vi sluta oss till att 

det i första hand var hertigens död, inte antalet döda i sig, som var relevant i konstruktionen av 

olyckan som en historisk händelse. Betydelsen av att ange ett exakt antal döda för att förstärka 

händelsens sanningsanspråk (vilket ofta påstås i tidigare forskning) bör därför inte överdrivas.  

Ett klassperspektiv gör sig påmint när författare som Tolomeo da Lucca påpekar att 

många riddare fanns bland de döda, men utan att ägna någon uppmärksamhet åt de avlidna 

åskådarna. Detta är tydligt även hos de författare som nämner en exakt dödssiffra: Bernard Gui 

betonar att endast ”en större och framstående person” fanns bland de tolv döda, Chronique 

normande säger att tjugo av de över hundra döda var riddare, och Flores historiarum ger oss 

den tvetydiga uppgiften att det var fyra ”kända” personer som dog. Eftersom medeltida 

historieskrivning framför allt intresserade sig för politisk historia, individer och institutioner, är 

det logiskt att fokus hamnar på eliten snarare än den breda massan. En konsekvens av att 

krönikorna inte gör mer för att lyfta fram de döda och skadade är dock att det blir svårare för 

läsarna att tolka händelsen som ett dåligt omen, vilket för oss in på nästa aspekt.  

 

Händelsen som ett omen 

 

I princip all tidigare forskning som omnämner olyckan vid kröningen har i någon mån betonat 

att den kunde tolkas som ett dåligt omen.198 Detta är lätt att förstå eftersom händelsen innehåller 

element – såsom att påven föll av sin häst, tappade tiaran och att många människor dog – som 

stämmer in på bilden av järtecken i medeltida historiografi. Enligt Given-Wilson placerades 

dessa ofta i början av ett narrativ för att sätta tonen för resten av texten – och en kröning är 

onekligen en både konkret och symbolisk början på något nytt.199 Krönikörerna hade goda skäl 

                                                
198 Se t.ex. Favier, Les papes d’Avignon, s. 47; Fédou, Les papes du Moyen Âge à Lyon, s. 94; Menache, Clement V, 
s. 17; Menache, ”Chronicles and historiography”, s. 335; Rollo-Koster, Avignon and its papacy, s. 33; Schimmel-
pfennig, ”Papal coronations in Avignon”, s. 190. 
199 Given-Wilson, Chronicles, s. 25. 
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att se händelsen som ett förebud, för genom att konstruera en historisk händelse där Gud var 

direkt inblandad fick de möjlighet att tillmäta den större vikt. Då en av historieskrivningens 

viktigaste funktioner var didaktisk kunde författarna på detta sätt tydligt förmedla vilka moral-

iska beteenden som var rätt och fel. Men det är vanskligt att avgöra den didaktiska betydelsen 

av just olyckan vid Clemens kröning, eftersom krönikorna inte uttrycker denna explicit, vilket 

också gör det svårt att avgöra huruvida händelsen skulle kunna tolkas som ett testmonium enligt 

Kempshalls terminologi.200  

Given-Wilson använder Henrik V:s kröning till kung av England 1413 som exempel på 

svårigheterna med att tolka händelser som omen. De engelska krönikorna från tidigt 1400-tal 

skriver att kungen tappade ett ceremoniellt mynt och att många människor miste livet i en 

snöstorm vid samma tid. Eftersom Henrik V kom att bli militärt framgångsrik hade historie-

skrivarna dock svårt att se händelsen som ett dåligt omen och tolkade istället järtecknet positivt 

– som ett bevis på att den långa vintern var över och att en ny era nalkades.201 På samma sätt är 

det möjligt att tolka olyckan vid Clemens V:s kröning som ett positivt tecken – som Menache 

påpekar överlevde ju påven mirakulöst vilket antyder att han hade Guds stöd.202 

Den främsta anledningen till att forskarna varit benägna att tolka händelsens funktion i 

krönikorna som ett dåligt omen menar jag är den djupt rotade bilden av Avignonpåvedömet 

som en dyster tid i kyrkans historia. Men som Waley och Menache har visat stammar den 

negativa bilden av Clemens V och hans efterträdare framför allt från författare som Villani, som 

var besvikna över att påven lämnat Italien. De franska historieskrivarna hade däremot ingen 

anledning att beklaga sig över alliansen mellan påven och Frankrike och det låg därför inte i 

deras intresse att tolka olyckan som ett dåligt omen. Det skulle heller inte vara förenligt med 

den positiva bilden av kröningen som ett möte mellan kungamakt och påvedöme. Enligt mig är 

det tydligt att de flesta versionerna av händelsen hos de franska krönikorna prioriterar de 

praktfulla inslagen – såsom de närvarande dignitärerna – snarare än själva olyckan.  

Av de åtta franska krönikor som ingår i undersökningen är det endast två – Bernard Guis 

respektive Amalric Augers verk – som uttryckligen omnämner att händelsen väckte förundran 

i sin samtid och därmed kunde betraktas som ett järtecken. Såsom tidigare framgått tonar dock 

Bernard ner betydelsen av detta, och Amalric lägger inte in någon värdering i konstaterandet. 

Trots att Jean de Noyal i Miroir historial delvis baserar sin framställning på Bernards version 

väljer han eller hans förlaga att inte återge Bernards ord om händelsen som upphov till profetior, 

                                                
200 Kempshall, Rhetoric and the writing of history, s. 284–286. 
201 Given-Wilson, Chronicles, s. 28–29. 
202 Menache, ”Chronicles and historiography”, s. 336. 
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och uttrycker som vi har sett viss skepsis mot uppgiften att påvens tiara tappade en rubin. 

Olyckans betydelse som ett omen var alltså en aspekt av händelsen som i likhet med dess 

datering ströks i kompilaten. Att övriga franska krönikor som här undersökts överhuvudtaget 

inte omnämner tolkningen av händelsen som ett omen visar att den tonvikt som tidigare 

forskning lagt vid denna aspekt är missvisande.  

Given-Wilson skriver att krönikörer som ville tolka en händelse som ett omen ofta angav 

datum och till och med tid på dygnet för att försäkra läsarna om att den verkligen ägt rum.203 

Av de undersökta krönikorna som inte explicit omnämner olyckan som ett järtecken anger 

många heller inte datum för händelsen, vilket minimerar sannolikheten att de ändå indirekt 

skulle ha syftat till att tolka händelsen på detta sätt.  

De enda krönikorna i denna undersökning som verkligen kan sägas betrakta händelsen 

som ett dåligt omen är de två utomstående – Tolomeo skriver att händelsen var ett ”viktigt 

tecken” och Matthew Paris efterföljare att olyckan fick ”många” att förutspå ”dåliga” saker – 

vilket understryker relevansen i att dela upp krönikorna efter hemvist. Dessa författare delade 

samma lojalitet till kyrkan som flera av de franska krönikörerna, men saknade de senares trohet 

till kungen, och var därför mer benägna att se kungens och påvens allians som negativ för 

kyrkan. Tolomeo kan ha inspirerat Bernard (och indirekt Amalric) till att nämna att de 

närvarande tolkade händelsen som ett omen men det är tydligt att Bernard inte delade Tolomeos 

syn på tecknet som viktigt, och därmed inte heller synen på händelsens didaktiska funktion. 

Trots att de båda var verksamma i Avignon kom de från olika bakgrunder och hade olika 

lojaliteter. Innan vi går närmare in på hur konstruktionen av händelsen formades av författarnas 

utgångspunkter och relation till texternas mottagare behövs dock några ord om historie-

skrivarnas förhållande till den genre de verkade inom. 

 

Krönikornas relation till genren och sanningen 

 

Språket i krönikorna är förhållandevis enkelt, vilket Guenée menar är utmärkande för genren.204 

Eftersom historieskrivarna förväntades hålla sig kort var de tvungna att nöja sig med de aspekter 

av varje händelse som de ansåg viktigast. Genrens begränsningar hade med andra ord stor 

påverkan på hur beskrivningen av kröningen utformades, och kan vara en förklaring till varför 

ceremonielet får så litet utrymme eller att ingen av författarna anger sina källor. Därför hålls 

                                                
203 Given-Wilson, Chronicles, s. 32. 
204 Guenée, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, s. 18, 215. Se även Courroux, L’Écriture de 
l’histoire, s. 529–530; Moeglin, ”La vérité de l’histoire”, s. 522. 
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också målande beskrivningar till ett minimum, utom i Chronique de Flandre där såväl mötet 

mellan kungen och påven som processionen beskrivs detaljerat – med bland annat färgen på 

påvens häst och baldakin – vilket betyder att författaren gjorde bedömningen att detta var 

viktigt. För vissa författare spelade alltså genrens krav på att vara underhållande större roll än 

genrens krav på enkelhet. Även Bernard Guis liknelse med Salomo kan tyckas överflödig men 

tjänade som vi har sett ett pedagogiskt syfte. Jean de Noyal återger dock inte liknelsen i sin 

krönika, trots att han hämtat mycket annat från Bernard, vilket delvis kan bero på att en sådan 

utvikning var ett avsteg från genrens krav på enkelhet och därför en detalj som upphovsmän till 

kompilat ofta strök i sin bearbetning av andras verk. 

Just kompilatstekniken är en viktig pusselbit för att förstå konstruktionen av kröningen 

som en historisk händelse. Tydligast blir detta hos Jean de Noyal som väljer att kombinera flera 

versioner av händelsen. Historieskrivarnas skildringar påverkades alltså inte bara av genrens 

yttre ramar utan även av de etablerade arbetsmetoder som hörde ihop med genren.  

Tidigare forskning har betonat vikten för medeltida historieskrivare att förhålla sig till 

auktoriteter. Eftersom många av krönikörerna i denna undersökning skrev om sin samtid hade 

de dock inte möjlighet att hänvisa till tidigare historieskrivare vare sig när det gällde kröningen 

eller andra händelser från 1305. Deras beroende av auktoriteter avspeglas alltså inte direkt i 

själva konstruktionen av händelsen, men däremot genom att de skrev kompilat av kända verk 

eller rentav fortsatte kända krönikor. Att Bernard Gui hänvisar till Bibeln visar att Bibeln var 

tidlös och att dess auktoritet alltid fanns att tillgå, oavsett om krönikören skildrade samtid eller 

dåtid. En form av auktoritet kunde enligt Courroux bestå av ett erkännande från en viktig 

institution, vilket innebär att de franska kungarnas beskydd av Saint-Denis skänkte en viss 

status till författare som Guillaume de Nangis eller Grandes chroniques upphovsmän.205 

Avsaknaden av andra auktoriteter kan även förklaras med att krönikornas form i sig enligt Otter 

kunde räcka för att uppfylla genrens sanningsanspråk.206 

Den viktigaste aspekten av krönikan som genre är just dess anspråk på sanning eftersom 

det är detta som skiljer historieskrivning från fiktion. Som vi har sett kunde sanning enligt 

Given-Wilson konstrueras i termer av riktighet och trovärdighet.207 De undersökta krönikorna 

använder olika tekniker för att konstruera riktighet, vilket märks på deras förhållande till 

omständigheter och deltagare, exempelvis att vissa väljer att datera händelsen men andra inte 

gör det. Version III och IV korresponderar uppenbarligen inte med vad som verkligen hände, 

                                                
205 Courroux, L’Écriture de l’histoire, s. 455–457. 
206 Otter, ”Functions of fiction in historical writing”, s. 109–110. 
207 Given-Wilson, Chronicles, s. 2–10. 
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men i deras fall konstrueras sanningsanspråket av den narrativa strukturen – händelsen blir 

alltså sann då den följer på andra händelser som antas vara sanna. Även trovärdigheten 

konstrueras till stor del genom narrativet – i och med att ingen hänvisar till ögonvittnen eller 

andra auktoriteter förutom Bibeln är det nödvändigt att presentera händelsen i anslutning till 

andra händelser som kan intyga dess trovärdighet. Men vi får inte glömma att krönikorna också 

skrevs för att vara underhållande. I några fall kan denna aspekt ha vägt tyngre än sannings-

anspråket även om de inte behövde utesluta varandra, eftersom händelsen ändå sågs som sann 

på ett högre plan i och med helhetssynen på historien som Guds plan.  

Som vi har sett påverkades krönikornas konstruktion av händelsen av deras narrativa 

struktur. Genom att positionera kröningen mot andra händelser i Clemens V:s liv eller 

Frankrikes historia konstruerar krönikorna en ram som avgör vad läsarna kan förvänta sig. Som 

Fleischman har visat samspelar narrativ med författarnas avsikter och textens sociala 

funktion.208 Därför avslutas undersökningen med en analys av den kommunikativa situationen. 

 

Den kommunikativa situationen 

 

Av jämförelsen framgår att krönikornas konstruktion av händelsen utifrån omständigheter och 

deltagare samt benägenhet att se olyckan som ett omen är avhängigt historieskrivarnas utgångs-

punkter. Version I är skriven av en dominikan med intresse för påvarnas historia medan 

version II författats av benediktiner med nära band till den franske kungen, vilket gör att påven 

tar stor plats i den ena konstruktionen, medan kungen ges större utrymme i den andra. 

Version III och IV har tillkommit senare och i en oklar kontext men av krönikornas narrativ 

framgår att de liksom version II är mest intresserade av händelsens betydelse för Frankrike 

vilket förklarar deras okunskap om kröningen i sig. De italienska och engelska versionerna har 

däremot ett utomstående perspektiv på den franska monarkin, vilket sätter kyrkan i fokus och 

underlättar deras tolkning av olyckan som ett förebud om dåliga tider för påvedömet. Vi kan 

alltså se att krönikörernas versioner avspeglar deras värderingar, som var beroende av deras 

förhållande till maktkampen mellan kungamakten och påvedömet.  

Man förväntar sig att klerker och lekmän hade olika syn på Clemens och Filips allians, 

men då alla kända upphovsmän till krönikorna i denna undersökning är klerker blir det tydligt 

att åsikterna gick isär även inom kyrkan. Författarnas geografiska hemvist (såsom Avignon, 

Saint-Denis eller Westminster) gav dem en kulturell kontext och hade även en avgörande 

                                                
208 Fleischman, ”On the representation of history and fiction”, s. 282–284, 292–294. 
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betydelse för vilka källor de hade tillgång till – och därmed vilken information de hade 

möjlighet att inkludera.  

I egenskap av kungliga beställningsverk var Grandes chroniques och de andra krönikorna 

från Saint-Denis också tvungna att framställa kungen i god dager, oavsett vilka personliga 

åsikter författarna kan ha haft. Likaså kan författare som Bernard Gui, Jean de Saint-Victor eller 

Amalric Auger ha känt en direkt eller indirekt förväntan från kyrkan och sina klosterordnar att 

skildra påven på ett visst sätt. Olika institutionella sammanhang – i synnerhet kyrkan och 

monarkin – satte alltså sin prägel på historieskrivningen. 

Krönikornas konstruktion av händelsen påverkades inte bara av författarnas bakgrund 

utan även av det förväntade mottagandet av texterna hos läsarna. Krönikörerna kunde till 

exempel inte kritisera de personer som de skildrade om det innebar en risk att deras verk inte 

skulle bli reproducerat, oavsett om deras mål var att sprida verket i klostermiljöer eller till 

historieintresserade adelsmän. I detta avseende spelade det ingen roll om krönikörerna var 

aktiva i närheten av Paris, Avignon eller Flandern, för även om de befann sig i ett område som 

inte formellt lydde under den franske kungen kunde de inte vara alltför kritiska mot Filip den 

sköne om de ville sprida sitt verk till hela landet. Många klerker som skrev om kyrkans historia 

riktade sig förmodligen också till en kyrklig publik, medan verk på franska som Grandes 

chroniques eller Chronique normande i första hand skrevs med den franska aristokratin i 

åtanke.  

Vi har ovan sett hur läsarnas förförståelse kan ha påverkat författarnas användning av 

namn och titlar. Eftersom en av historieskrivningens främsta funktioner var att underhålla 

läsarna finner vi i alla undersökta krönikor detaljer som pekar på storheten i kröningen men 

medan vissa fokuserar på närvarande aristokrater fokuserar andra på kardinaler, vilket också 

ger oss en fingervisning om vilka författarnas målgrupper var. 

Existensen av flera versioner av samma händelse i krönikorna bevisar att historien kunde 

konstrueras på olika sätt. Vad som förenar dem är att alla historieskrivare förhöll sig till den 

kommunikativa situationen. De verkade inom samma genre, använde liknande arbetsmetoder 

och utgick från delvis samma fakta men målade ändå upp skilda bilder av kröningen och 

olyckan eftersom de inte kunde frigöra sig från sin egen bakgrund, sina lojaliteter, och den 

publik de skrev för. Även om krönikorna från Saint-Denis kan betraktas som propaganda i 

större utsträckning än de andra hade samtliga krönikor en politisk underton eftersom deras 

funktion var att bevara minnet av händelsen, och minnet kunde variera på grund av författarnas 

och deras läsares värderingar.  
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Att de krönikor som tillkom under den senare delen av 1300-talet förhåller sig friare till 

den fakta vi känner till om kröningen visar även att temporala aspekter är viktiga. Hur nära 

händelsen och dess deltagare krönikörerna befann sig kulturellt, politiskt och tidsmässigt, 

påverkade alltså hur flexibla de kunde vara i konstruktionen av händelsen i sina texter. 

Exemplet med Clemens kröning visar tydligt hur vissa författare baserade sina versioner på 

rena felaktigheter medan andra gjorde olika tolkningar utifrån samma fakta. Fortfarande i dag 

kan vi se hur samma händelser porträtteras på olika sätt av personer och media med olika 

politisk färg. Detta är alltså inte nytt för Trumpadministrationens diskurs och alternativa fakta. 

Så har det varit länge.  
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Sammanfattning och avslutande diskussion 
 

Uppsatsens syfte har varit att analysera konstruktionen av en historisk händelse i senmedeltida 

krönikor genom att studera hur några verk från 1300-talet skildrar Clemens V:s kröning och 

den olycka som då inträffade. En innehållsanalys utifrån ett komparativt perspektiv visar att de 

tio krönikor som undersökts – åtta från Frankrike, en från Italien och en från England – förmed-

lar olika versioner av händelseförloppet. Några element är gemensamma i de flesta krönikor, 

som att kröningen ägde rum i Lyon och att påven red i procession genom staden när delar av en 

mur rasade på grund av trycket från en stor folkmassa. I några versioner från den senare delen 

av 1300-talet separeras dock olyckan från kröningen och anges äga rum vid ett annat tillfälle 

eller till och med i en annan stad. Att alla krönikor ändå förhåller sig till samma händelse blir 

tydligt då hertigen av Bretagne dör i alla versioner och den franske kungens bror Karl skadas i 

de flesta. I samtliga versioner klarar sig Clemens och Filip oskadda. De viktigaste aspekterna 

av händelsen såsom den konstrueras i krönikorna speglar med andra ord den medeltida 

historieskrivningens intresse för politisk historia: dels skildrar de en framstående individs död 

– i detta fall hertigen – dels mötet mellan representanter för två av de viktigaste institutionerna 

i det medeltida samhället – påvedömet och kungamakten. 

Ibland säger informationen i en krönika emot informationen i en annan – om påven red 

på en häst kan han inte ha ridit på en mula, och om hertigen dog i Lyon kan han inte ha dött i 

Poitiers – vilket underminerar händelsens autenticitet. Det betyder dock bara att författarna haft 

tillgång till olika information beroende på sin närhet i tid och rum till händelsen, eller haft olika 

avsikter med sina texter. I en krönika om Normandie eller Flandern där olyckan behandlas som 

en dramatisk detalj behöver inte alla inslag vara korrekta för att ändå uppfylla textens syfte, 

som var att beröra läsarna, antingen genom att fungera som en moralisk instruktion eller – vilket 

var minst lika viktigt – som underhållning. En klerk som skrev om kyrkans eller de franska 

kungarnas historia var däremot tvungen att återge olyckan med precision och taktfullhet för att 

inte oavsiktligt misskreditera påven eller kungen om syftet var att lyfta fram det storslagna i 

händelsen.  

I många fall använder sig krönikorna av olika narrativ eller fakta – som i sig inte utesluter 

varandra – för att ge versioner som ändå skiljer sig kraftigt åt i fråga om innehåll. Detta blir 

tydligt när vi jämför version I och II. Bernard Gui fokuserar i sin text på påven eftersom hans 

krönika handlar om kyrkans historia medan Guillaume de Nangis efterföljare i Saint-Denis 

utgår från den franske kungen. Bernard tonar ner Filip den skönes närvaro vid kröningen medan 
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Guillaumes efterföljare gör honom till en central figur som leder påvens häst, vilket ger andra 

möjligheter att tolka episoden som en manifestation av kunglig – snarare än påvlig – makt. Flera 

krönikor – bland annat några av dem som återger version III och IV – undviker att datera 

händelsen eller ange ett exakt antal döda vilket också gör det möjligt att kombinera deras 

uppgifter med varandra. Min analys har visat att det var viktigare för krönikorna att ange plats 

än tid för händelsen. 

I vissa krönikor nämns att påven tappade sin tiara, men inte alla säger att det ledde till att 

en värdefull rubin gick förlorad. Denna detalj resulterar i olika helhetsintryck av omfattningen 

av tragedin. De som inte omtalar denna del av händelsen förnekar inte uttryckligen att den 

förekommit men förminskar därmed intrycket av olyckan som en personlig skam för påven, 

och försvårar även möjligheten att tolka händelsen som uttryck för en gudomlig vilja. De 

krönikor som omtalar den tappade tiaran och rubinen har därför lättare att tolka händelsen som 

ett dåligt omen, vilket kan jämföras med andra texters skildringar av liknande händelser vid 

Henrik V:s eller Karl XII:s kröningar. 

Analysen av krönikorna har emellertid visat att händelsen inte tolkades som ett omen i 

samma omfattning som tidigare forskning gjort gällande, åtminstone inte i krönikorna från 

Frankrike där det finns mycket få konkreta exempel på en sådan tolkning. Jämförelsen med 

italienska och engelska verk visar däremot en större benägenhet hos dessa att betrakta händelsen 

negativt eftersom deras författare hade större anledning att vara skeptiska till Clemens allians 

med Filip och flytten av påvedömet till Avignon. Allra mest kritisk är Tolomeo da Lucca, vilket 

ger tyngd åt tidigare forskares uppfattning att de italienska krönikörerna var mer negativa 

gentemot Clemens än sina franska och engelska motsvarigheter. 

De likheter och skillnader mellan krönikorna som uppmärksammats i undersökningen 

exemplifierar hur flera faktorer – som författarnas arbetsmetoder, texternas funktion och den 

kommunikativa situationen – formade deras konstruktion av händelsen, i överensstämmelse 

med Fleischmans analys av medeltida texter. Krönikornas författare höll sig till genrens krav 

på hur redogörelser av historiska händelser skulle vara utformade, vilket placerar deras 

skildring av olyckan vid Clemens kröning i ett narrativt sammanhang, där framställningen av 

olyckan påverkades av de övriga händelser som inkluderas i krönikorna. Om författarna med 

sina texter avsåg att skildra kyrkans, kungens eller världens historia innebar det att de 

intresserade sig för olika detaljer, gav olika placeringar av händelsen i krönikornas narrativ, 

samt tillmätte den olika stor betydelse. Att författarna var beroende av andrahandsuppgifter och 

att många av krönikorna var kompilat bidrog också till utformningen av innehållet och vilka 

uppgifter som ingår i en version men saknas i en annan.  
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Den tydligaste enskilda förklaringen till skillnaderna mellan krönikornas konstruktioner 

av händelsen finner vi i den kommunikativa situationen. Krönikörerna kom från olika bak-

grunder och skrev för olika målgrupper, vilket påverkade deras benägenhet att inkludera och 

värdera information. Deras framställningar påverkades av att texterna var tänka att läsas av 

antingen klerker eller aristokrater, i Frankrike eller utanför landets gränser. Krönikorna förhöll 

sig därför till olika normer och deras relation till det pågående maktspelet inom kyrkan och 

mellan kungamakt och påvedöme påverkade deras värderingar. För en författare som Tolomeo 

da Lucca var Filip den skönes konflikt med Bonifatius VIII fortfarande i färskt minne, vilket 

påverkade denne författares negativa syn på kungens och påvens allians, medan munkarna i 

Saint-Denis hade en diametralt motsatt syn på schismen, vilket avspeglas i deras konstruktion 

av händelsen som en hyllning av försoningen mellan den sakrala och profana makten. 

Skillnaderna mellan de krönikor som undersökts i denna uppsats visar hur fakta kan 

kombineras på många sätt i konstruktioner av historiska händelser, vilket även gäller dagens 

historieforskning och därför antyder att historieskrivningens fundamentala villkor är tidlösa. 

Fleischmans begreppsapparat har visat sig användbar för att belysa hur krönikornas struktur, 

funktion och deras förhållande till den kommunikativa situationen samverkade i konstruktionen 

av olyckan vid Clemens V:s kröning som en historisk händelse. Det är en slutsats som kan 

tyckas självklar, men denna uppsats har genom att studera en tidigare relativt outforskad 

händelse genom en noggrann empirisk undersökning av utvalda krönikor likväl möjliggjort ett 

perspektiv på senmedeltidens krönikor utifrån deras byggstenar – de historiska händelserna – 

på ett sätt som konkretiserat och nyanserat den tidigare forskningen och fördjupat vår förståelse 

för senmedeltida historiografi i stort, då krönikorna var en del av en större historiekultur. Jag 

anser att samma faktorer som är relevanta i konstruktionen av denna händelse är relevanta i all 

historieskrivning – inte bara medeltida. 

Som vi har sett avspeglar krönikorna rådande intellektuella uppfattningar – den kristna 

tron märks i föreställningen om historien som en gudomlig plan och betydelsen av liknelser 

med Bibeln – men även sociala strukturer i och med det intresse som exempelvis Jean de Saint-

Victor uttrycker för genealogi. Jag anser därför att Spiegel har rätt i att texter avspeglar och 

genererar sociala fenomen. Krönikornas funktion var inte bara att skildra utan även att i någon 

mån befästa den politiska och sociala verklighet de tillkommit i. Just därför var de effektiva 

redskap för såväl uttalad propaganda – som i fallet med Grandes chroniques de France – som 

bekräftandet av den kristna världsbilden. Men undersökningen har även tydliggjort skillnader 

mellan krönikor – även mellan exempelvis Chronicon och Grandes chroniques som tillkom i 

exakt samma miljö – vilket likväl gör det relevant att som Courroux tala om de individuella 
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författarnas betydelse för utformningen av historieskrivningen. Krönikörernas konstruktion av 

en historisk händelse berodde alltså på ett samspel mellan individer och sociala faktorer, vilket 

är ännu en faktor som är relevant även i studier av nutida konstruktioner av verkligheten. 

Som undersökningens jämförelse mellan franska och utomstående krönikor visar kan 

bilden av krönikornas komplexitet ytterligare fördjupas genom att diskutera källor i en vidare 

europeisk kontext. I kommande studier om ämnet vore det därför relevant att resonera kring 

paralleller till denna typ av händelse i krönikor från andra länder. Vad säger till exempel de få 

svenska krönikor som finns bevarade från denna tid om liknande olyckor?  Eftersom vi redan 

konstaterat den temporala aspektens betydelse vore det även givande med en djupare diskussion 

om hur avståndet i tid påverkade konstruktionen av en historisk händelse. Jag har i denna 

uppsats undersökt hur krönikorna beskriver en samtida eller nästan samtida händelse, men hur 

skildrar de händelser som ägde rum långt före deras egen tid? Ju fler komparativa studier om 

konkreta historiska händelser, desto större blir vår förståelse för historieskrivningens villkor. 

 

Den viktigaste enskilda aspekten av krönikan som genre var som framgått av tidigare forskning 

dess anspråk på att återge sanning. Som vi har sett kunde de senmedeltida historieskrivarna 

konstruera en historisk händelse på olika sätt och ändå anse att den höll sig till genren och 

därmed var sann. Genom att använda olika sanningsgörande element i beskrivningen av samma 

verklighet kan de alltså beskyllas för att laborera med alternativa fakta. När Trump och Conway 

i dag pratar om ”fake news” och alternativa fakta finns en underförstådd avsikt att sprida 

desinformation eller åtminstone att presentera en alternativ bild av en händelse som svar på en 

annan, redan etablerad, bild. De senmedeltida krönikornas användande av alternativa fakta i 

sina konkurrerande versioner av samma händelse gjordes dock inte med riktigt samma syfte. 

Visst skrevs många av dem i politiska syften men de byggde sina skildringar på den information 

som de hade tillgänglig, och använde sig av de tekniker för tradering som var erkända bland 

historieskrivarna. Det är tydligt att vissa prioriterade en bra historia framför en – i modern 

mening – korrekt historia, men detta är ett tidlöst mänskligt beteende.  

Liksom författarna av de krönikor som undersökts i denna uppsats gjorde ett urval av 

källor och fakta har jag som uppsatsförfattare gjort ett urval av vilka krönikor som ska ingå och 

vilka fakta som är relevanta för att kontextualisera källorna. Vad en text väljer att inkludera 

påverkar helheten men inte nödvändigtvis sanningshalten. Den som vill göra en partisk fram-

ställning av något behöver alltså inte nödvändigtvis korsa gränsen mellan fakta och fiktion. Om 

Trump bara förstod denna grundläggande princip skulle han inte behöva använda sig av sina 

flagranta lögner.  
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Summary in English 
 

The aim of this thesis has been to analyse the construction of a historical event in late medieval 

chronicles. This has been done through a study of the varying descriptions in a selection of ten 

14th century chronicles of the coronation of Pope Clement V in 1305 and the accident which 

then took place, in which a wall crashed and killed a number of people, including Duke John II 

of Brittany. Since the incident took place in France and the French King Philip the Fair was 

present, the event is reported not just in chronicles about ecclesiastical history but also in 

chronicles interested in the history of the French monarchy. Eight of the chronicles studied here 

are French, the other two are written by Italian and English authors and chosen for context-

ualising purposes. 

The content analysis of the chronicles was inspired by philologist and linguist Suzanne 

Fleischman’s study of the representation of history and fiction in the Middle Ages, which has 

pinpointed some important aspects of medieval historiographic literature, mainly its 

authenticity, intent, reception, narrative structure and social function. Some of these aspects – 

especially the intent and envisioned reception of the texts – are summed up in what this 

dissertation refers to as the communicative situation. This is closely linked to the narrative 

structure of the chronicles and the expectations on the genre, and is used to explain how the 

same event could be constructed in many different ways. The chroniclers’ works adhered to the 

same genre but their different backgrounds, sources, working methods, audiences and relations 

to authorities led to the existence of multiple versions of the accident at Clement V’s coronation. 

At least four radically different versions of the event can be found in the French 

chronicles. Some aspects are the same in every version – like Pope Clement taking part in a 

procession while a wall crashed because of the pressure from a huge amount of onlookers which 

led to the death of the Duke of Brittany – but there are also significant discrepancies. 

In version I, Bernard Gui’s Flores chronicorum seu catalogus pontificum Romanorum, 

the description of the event focuses on Pope Clement, whereas King Philip’s part of the story 

is limited to merely being present. The coronation is compared to that of King Solomon, which 

emphasises the importance of Biblical allegories in medieval historiography. In this version of 

the accident, the pontiff loses his tiara and a precious ruby. Bernard mentions that this could be 

perceived as a bad omen but tries to dismiss this, since he has no reason to speak ill of the 

Avignon Papacy, being a cleric in Avignon himself. 
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In version II, represented by the chronicles from Saint-Denis, the French King and 

nobility play a much more important part in the story. In Chronicon by Guillaume de Nangis’ 

continuators, the king is portrayed as leading the pope’s horse in the procession, and in the 

Grandes chroniques de France emphasis is on the splendour of the procession itself. None of 

these chronicles explicitly characterise the disaster as an omen. The monks at Saint-Denis were 

writing from the point of view of the French Kings and had even less reason than Bernard Gui 

to interpret the accident as an ill omen, since the alliance between Clement and Philip was seen 

as something good. 

The dissertation then analysed how the event is depicted in Jean de Saint-Victor’s 

Memoriale historiarum and Amalric Auger’s Actus pontificum Romanorum, two chronicles that 

mix elements from version I and II. To Jean de Saint-Victor, the event is relevant because of 

genealogy, which gives us an insight in late medieval social structures. Amalric, on the other 

hand, adds new information in addition to that of Bernard Gui and other authors. 

A third version can be found in Chronique normande du XIVe siècle, where the coronation 

itself is not mentioned but the accident is described as taking place in Poitiers instead of Lyon. 

Jean de Noyal’s Miroir historial – an excellent example of a late medieval compilate – faithfully 

reproduces versions I, II and III, although they explicitly contradict each other. This shows how 

a compilate could construct a historical event through multiple constructions – one need not 

exclude the other. 

The fourth and final version of the event depicted in the French chronicles studied here is 

the account in Chronique de Flandre du XIVe siècle, where, once again, the coronation itself is 

not mentioned. Instead the accident takes place in Lyon during different circumstances. This 

description recounts some of the elements of the procession more explicitly than the other 

chronicles do, although many of the previous chronicles at least describe the coronation as 

according to tradition, which gives Pope Clement and the Avignon Papacy some legitimacy. 

Two non-French chronicles have also been studied – Historia ecclesiastica by Tolomeo 

da Lucca, and Flores historiarum by Matthew Paris’s continuators – which are less interested 

in the king and more critical to the pope, and tend to interpret the event as a bad omen to a 

larger extent than the French chronicles do. 

As we have seen, the circumstances of the event are depicted in many different ways: 

some versions take place in Lyon and others in Poitiers, some mention the date (14th of 

November) and some do not, but all chronicles present as much information as is needed to 

fulfill their purpose, whether it is to entertain or visualise papal or regal power. The participants 

of the event are mostly the same in every version: mainly Pope Clement, King Philip, Duke 
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John, and the King’s brother Charles, who was badly wounded. Therefore, the episode gets its 

meaning as a historical event from the presence of important men, the death of the Duke of 

Brittany, and the symbolic meeting between the Papacy and the French monarchy. This last 

aspect has been described by historian Sophia Menache as a renewed harmony between regnum 

and sacerdotium. 

However, the very limited previous research about this event that exists, apart from 

Menache’s works, has largely focused on its importance as a bad omen. The content analysis 

of the French chronicles made in this thesis does not support this interpretation, although the 

Italian and English chronicles studied here shows a somewhat different picture. Since most 

French chroniclers were loyal to Philip the Fair, they had no need to see his alliance with Pope 

Clement or indeed the Avignon Papacy as something bad – and therefore no reason to interpret 

the accident as an ill omen. The reading of the event as such is in fact mainly a construction of 

later generations’ prejudices towards the Avignon Papacy as a bad time in the history of the 

Church. 

The chroniclers’ attitudes toward the chronicle as a genre is shown by their working 

methods – especially regarding compilates of previous chronicles – and their use of facts  (and 

sometimes fiction) in the construction of the narrative structures of the chronicles. According 

to the genre, a chronicle had to portray an event ‘truthfully’. However, since the ‘truth’ of an 

event in medieval historiography was determined not by its correlation to reality but by its 

conformity with the prevailing idea of history as the plan of God, the coronation of Clement V 

could be depicted in different ways and still be ‘true’. Yet, how a medieval chronicler combined 

different facts within the narrative frameworks of the chronicles is not fundamentally different 

from how modern historians end up with different results through different sources or theor-

etical approaches. 

The communicative situation between writer and reader is central to the understanding of 

the chronicles. The author’s relations to Pope Clement, King Philip, France or other areas, as 

well as the preunderstanding of the intended audience and the expected reception of the text, 

are all instrumental to why the event was constructed the way it was in each and every text. 

This is how the example of Pope Clement’s coronation can increase our understanding of the 

timeless mechanisms behind late medieval historiography – and therefore historiography as a 

whole.  
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