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MODELO ALEGÓRICO

"Det er kommet en så stor sykdom på landet vårt at hver mann er helt nødt til å finne de ord
som kan tjene til å opplyse allmuen, og som har mest sannhet og kunnskap i seg.
[...]

Vi begynner denne forklaringen med at Krist og den hellige kirke utgjør et fullstendig
legeme, uskadd og med alle sine lemmer i behold. Krist selv er hodet på dette legeme, og kirken er
kroppen. Øynene på dette legeme skulle være biskopene våre, de skulle vise oss på rett vei, en
sikker alfarvei uten noen villstier, og se godt for alle de andre lemmene. Nesen på dette legemet
skulle erkediakonene være; de skulle lukte og kjenne all søt ange fra hellig tro og rett levnet.
[...]
Tunge og lepper på dette legemet skulle prestene våre være; de skulle gi oss en god lære og selv i
sin ferd vise oss et godt levnet. Hjerte og bryst i dette legemet skulle kongene være; de skulle ha
omsorg, tanke, styring og mot til å verge alle de andre lemmene.
[...]
Underarmer og hender på dette legemet skulle være ridderne og hirdmennene og de andre
hærmennene av lavere rang; de skulle bære skjold og vern for brystet og de andre lemmene. Men
mage og innvoller på dette legeme skulle munker og renlevnetsmenn være, som bare skulle nyte og
smake slik føde som hele legemet kan ha næring og styrke av. Og legger og føtter på dette legemet
skulle være bøndene og allmuen, de som holder dette legemet oppe med arbeid og allslags
virksomhet.

Men dessverre, nå har alle lemmer skiftet natur. Hvert len har nå gått fra det arbeid og den
tjeneste som tilkom det."1

                                                
1HOLTSMARK, Anne (Edición y traducción), SVERRES SAGA. En tale mot biskopene, Oslo, Aschehoug, 1986, p´gs. 263-264.


