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Förord
I Januari 2004 erhöll jag ett stöd från Vetenskapsrådet som ledande
forskare. De fyra uppsatserna i denna bok är de första resultaten av
denna finansiering. Uppsatserna är tänkta att förtydliga några förhållanden som kan behöva diskuteras innan man på en mer generell
nivå kan sammanfatta den yngre järnålderns mentalitetshistoria.
Att stycka ihop en kulturförståelse av materiella och textuella källor
är alltid ett knepigt projekt. Källmaterialet brister förr eller senare i
förhållande till de sammanhang man anar. När det gäller tusenårsperioden 300-1300 e.Kr. i Skandinavien eller Nord- och Nordvästeuropa, dvs. den period som bokstavligt talat omfattar yngre järnålder
och vikingatid, är problemen ännu större. Här i detta tidsrum har vi
nämligen skapat oss ett urhem och en sagatid som p.g.a. sitt dunkel
och sina litterära kvalitéer varit ideologiskt produktiv under nationalstatens höjdpunkt. Detta trots att man under perioden var helt
omedveten om begreppet nation och nationalstat.
I våra dagar, och nationalstatens sammanbrott, är perioden 300-1300
den första som måste monteras ned och belysas på nytt. Dessutom
måste en period som just omfattar yngre järnålder och vikingatid göras lång eftersom dess viktigaste sociala fenomen är den vitt spridda
kulturtradition som under järnåldern kännetecknar och utvecklar en
självmedveten överklass. Så småningom överges denna kulturtradition snabbt och det sker tidigt i Frankrike och England, senare i
Sydskandinavien och ännu senare i en periferi som Island. Det här är
ett större europeiskt kulturfenomen som kan förstås bl.a. i termer av
ackulturation och kulturkonflikt.
Uppsala, September 2005
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Codex Wormianus Folio 61
– Rígsþula-bladet

I dag är de bästa introduktioner och kommentarer till den isländska
1300-talsdikten Rígsþula mycket medvetna om diktens karaktär av kulturantropologisk framställning och historisk återblick (cf. Dillmann
2003). Samtidigt är betoningen på texten som dikt och konstprodukt
uppenbar. Denna situation, där det allmänlitterära, mytiska och språkliga tidigare varit än mer dominerande än det fortfarande är, grundar
sig enligt mitt sätt att se på föråldrade källkritiska uppfattningar och på
dåliga kunskaper om den materiella skandinaviska verklighet som dikten refererar till (jfr. Höfler 1959:675 eller Dronke 1997:178f.; Themes
I-III). Indirekt bygger nästan alla framställningar på det tidiga 1900talets källkritiska uppfattningar som i sin tur föll tillbaka på åsikten att
det låg en vilja till antikvarisk dokumentation bakom eddadikternas
uppteckning. Det tidiga 1900-talets kunskap om samhälle och materiell kultur under den tusenåriga perioden från 300 till 1300 e.Kr. var
jämförelsevis begränsad och i dag är förnyad källkritik en nödvändighet för inte att fastna i litterära diskussioner som egentligen inte behöver norrön poesi.
Av den 1300-tals dikt som vi kallar Rígsþula (Rígs ramsa) har endast ett fragment bevarats. Det finns i den handskrift som fått namnet
Codex Wormianus. Handskriften är långtifrån enhetlig. Den innehåller två typer av blad, pergament och papper. De förra är huvuddelen
av en ursprunglig handskrift, de senare tillägg som gjordes då läggen
kom i Ole Worms ägo. Han lät binda allt med interfolierade blad på
de ställen där han hade för avsikt att komplettera texten. Den ur-
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sprungliga handskriften kan betraktas som en avskrift, en utvidgning
och en redaktion av Snorres Edda. Det är ett oavslutat verk som skrivits av en och samma skrivare, redaktör eller författare vid mitten av
1300-talet (jfr. Jónsson 1924; Nordal 1931 Dronke 1997; Johansson
1997; 1998).
.

Tabell 1. Ordningen i Codex Wormianus.

Manuskriptets första del.
Prolog+Gylfaginning

(Den 4:de avhandlingen slutar med blank en sida)

kap. 39-43: Skáldskapamál
lakun eller om kenningar
avsiktligt
utelämnad
text

Prolog + fyra
grammatiska
avhandlingar

pergament
pergament
____________________ -- -- -- -- -- --_________________________________
Manuskriptets andra del.
Háttatal

(Rígsþulabladet ligger mellan de två sista läggen)

R
Skáldskapamál
I
om ókennd heiti
G
1. bl
2.-7. blad 8. bl
S
1-2. bl 3. blad 4-5. bl 6. blad 7-8. blad
borta bevarade borta
Þ
borta bevarat borta bevarat borta
U
È
L
È
Nästsista lägget
A
Sista lägget
È
_____________________
B
____________________ È_______
L
Texten slutar på 6.
A
bladet. Manuskriptet
D
är oavslutat!
E
È
T
È
Det är troligt att
Skáldskapamál
börjat på det nästsista
äggets sista sida.
________________________________________________________________
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Avskriften omfattar Snorres Edda från prologen och fram till och
med kapitel 38 i avsnittet Gylfaginning (tabell 1). Därefter saknas kapitel 39 till 43. De rör Oden, Valhall, maten där, Sleipner, skeppet
Skidbladner mm (jfr. Faulkes 1995). Det är möjligt att redaktören inte
känt till kapitlen, men lika eller mera sannolikt att han av något skäl
valt bort dem. Efter luckan fortsätter avskriften fram till och med kapitel 53, dvs. till slutet av den del av Skáldskaparmál som rör kenningar. Här bryter redaktören för att sätta in fyra såkallade grammatiska (diktundersökande) avhandlingar, med tillhörande prolog, som han
tycker är viktiga för att förstå det poetiska hantverket (jfr. Nordal
1931:16). Efter avhandlingarna har han placerat Háttatal, avslutningen
på Snorres Edda. I dag saknas blad 1 och 8, första och sista bladet, i
det lägg som innehållit Háttatal, och därför också det avsnittets början
och slut. På detta följer Rígsþulabladet, som är ett löst blad, och sist
två blad av en text som bygger på andra delen av Skáldskaparmál. Den
handlar om ókennd heiti, dvs. de namn (heiti) som är metaforiska, men
som inte ingår i kenningar (varför de är ókennd). Fysiskt, men inte
innehållsmässigt, hänger bladen i hop. Innehållsmässigt ligger de emellertid nära varandra och därför kan de vara blad 3 och 6 i ett lägg om
åtta blad, där ju blad 1+8, 2+7, 3+6 samt 4+5 bildar par, men också
paret 2+5 i ett lägg med sex blad.
Texten om ókennd heiti är en bearbetning av Skáldskaparmáls sista
del, som inte står där man skulle vänta sig att finna den i en avskrift,
dvs. före Háttatal och före de fyra avhandlingarna. Det har varit redaktörens eller den redigerande författarens avsikt att återge Snorre
och de grammatiska avhandlingarna som historisk bakgrund, för att
bygga vidare på den del som han tyckte var viktig för senare isländsk
poesi, bl.a. sådant som skrivits efter Snorres död. Det är rimligt att
han väljer att främst bearbeta texten om heiti i stället för den om kenningar, som ju redan då Snorres levde var på väg ut ur det poetiska
språket. Att redaktören tidigare betraktades som godtycklig snarare än
självständig i sitt förhållningssätt till Snorres text (jfr. Jónsson
1924:ivf., "vilkårlig" tre gånger) speglar endast hur fullständigt den
ideala antikvariska fordring på vårt behov av den precisa uppteckningen, genomsyrade forskningen. Under senare år har bl. a. Karl G.
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Johansson i en artikel i Alvísmál (1998) övertygande argumenterat för
att redaktören avsett att skapa en i sin egen samtid relevant kompilation.
Av prologen till de grammatiska avhandlingarna framgår det att
redaktören inte alls är godtycklig i sitt arbete. Han har sin uppfattning
klar och hävdar till exempel de poetiska rötternas värde. Han säger
bl.a. till sin tids män, att forna tiders skalder drog fram poesins grundvalar (han tänker på sådant som kenningar). Men i dag har skalder i
kraft av dessa sina rötter emellertid till uppgift att dikta så att de: onyta
æigi helldr þat, sem forner menn hafa framit, utan þat sem klerkleger bækr banna
– inte hålla det för skam som forna tiders män har frambringat, utan
det som andliga böcker förbanna (Ólsen 1884:153). Man skall alltså
inte bara vara kritisk mot de gamle i stället skall man bygga sin kritik
av det förflutna på den förståelse för det rätta som kristendomen tillhandahåller. Det är uppenbart att redaktören med flera tillägg, och
kanske hela den IV. Grammatiska avhandlingen, utan att skämmas tar
sig för att göra Snorres Edda up-to-date. Här och var brister han i
kunskap på ett sätt som lätt låter sig kontrolleras och den som så vill
kan med ett vist förakt kommentera hans små kunskapsluckor som
bristande bildning och klåfingrighet (jfr. Jonssón 1923:920ff & 924ff.).
Mest verkar han dock vara ett barn av sin tid som ser den poetiska
utvecklingen som en tradition med levande rötter. Han skäms helt
enkelt inte för sina 1300-talsvärderingar.

Det lösa bladet
När Ole Worm låter binda pergamenten med interfolierade pappersblad är det för att kunna komplettera handskriften med den text som
uteslutits eller fallit bort. Worm tänker som en antikvarie; lägger till
kapitel 39-43 på rätt plats och skriver in slutet av Skáldskaparmál före
Háttatal. Men han flikar inte in resterna av Háttatal mellan Skáldskaparmál och de fyra avhandlingarna. Det betyder att hans rekonstruerande nit inte sträcker sig så långt som till att dela på handskriftens
sista lägg för att parallellisera Codex Wormianus med Snorres Edda
(se tabell 1). Med denna sin respekt för handskriften lägger han in
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Rígsþula-fragmentet mellan Háttatal-bladen och bladen om ókennd
heiti, och han omger det med blanka papper som av någon anledning
förblivit blanka. Av andra sammanhang framgår det att Arngrímur
Jónsson, som skänkte handskriften till Ole Worm, kände till en del av
den tradition om Rígr som inte finns med på bladet (jfr. Dronke
1997:236 ff.). Man kan tänka sig att det skulle ha skrivits in på pappersbladen. Worms antikvariska projekt behöver inte ha varit helt utsiktslöst. Dess pris, meningen med redaktörens omstuvningar och
tillägg, har undgått honom, om han ens varit beredd att se detta arbete
som uttryck för annat än godtycklighet.
Rígsþulabladets placering kommer sig sannolikt av att ókennd heitibladen innehåller en oavslutad text. På det sista bladet har endast första sida präntats. När man kommer till sista ordet på sidan och tror sig
finna resten av det på nästa så upptäcker man, när man vänder blad,
att sidan är blank. Det som står på den (liksom på den blanka sidan
efter de fyra avhandlingarna) är senare verser, och man ser inga spår
av att sidan skulle ha rensats för redaktörens text (Nordal 1931:5).
Rimligtvis är bladet därför den oavslutade handskriftens sista och allt
tar alltså abrupt slut mitt i en bearbetning av Snorres text om ókennd
heiti. Om man nu tycker att Rígsþulabladet tillhör handskriften, så kan
man inte lägga in det efter detta brott i texten, för då skulle bladet
hamna utanför handskriften.
Man kan säga att handskriften bestått av fyra lägg om åtta blad
var, och ett lägg om sex, varpå man skrivit av Snorres Edda fram till
Skáldskaparmáls andra del om ókennd heiti. I stället för Snorres fortsättning finner man här prologen och de fyra grammatiska avhandlingarna. Sista sidan i denna samling ark är blank varför sidan rimligtvis är
den sista i verkets första del. Därnäst har det följt ett lägg om åtta blad
med Háttatal och ett lägg om minst sex blad som innehållit texten om
ókennd heiti, som i vanliga fall följer direkt på Skáldskaparmáls första
del. Dessa båda lägg kan ha hört i hop eftersom det är osannolikt att
den del av Háttatal som saknas, vers 89 rad 6 t.o.m. vers 102, ca 1200
tecken, skulle fylla två sidor, när det annars finns ca 2000 tecken per
sida i de existerade bladen av Háttatal. Texten om ókennd heiti kan alltså
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mycket väl ha börjat på detta läggs sista sida och fortsatt direkt på det
varav vi känner två blad.
Det första bladet i texten om ókennd heiti relaterar sig till mitten av
kapitel 65 i Snorres Edda, vilket betyder att det ingenstans i Codex
Wormianus finns texter bevarade som återger eller bygger på kapitel
54 till 64. Beroende på hur utförlig redaktören varit i sina bearbetningar och tillägg kan alltså fler än tre blad ha fallit bort mellan Háttatal och texten om ókennd heiti, men tre blad är sannolikt just vad som
behövs för att bearbeta kapitel 54-64. Om man ser på hur redaktören i
övrigt bearbetat texten om ókennd heiti är det osannolikt att han för att
bearbeta innehållet i kapitel 54-64, skulle ha behövt inflika en avskrift
av en längre dikt. Därför innebär det här skisserade upplägget i praktiken att Rígsþulabladet varit ett löst blad som inte ursprungligen ingått
i handskriften, men som kommit till användning då redaktören skrev
och hans skrivande avbröts. Ser man till bladets innehåll är tanken inte
orimlig och tekniskt sett är den inte omöjlig. De flesta brukar emellertid inte betvivla att bladet alltid hört till handskriften, men dess placering har diskuterats (jfr. Johansson 1997:213; 1998 och där citerat
litteratur).
Den handskrift som Arngrímur Jónsson skänkte Ole Worm 1628,
hade delvis fallit sönder. Innan den samlades ihop bestod den av en
hel del sammanhängande lägg i början och några lösa blad i slutet. Ser
man på de senare textsidornas utformning, upptäcker man lätt likheten mellan de blad som nu återfinns före och efter Rígsþulabladet
(Háttatal och Om ókennd heiti). Bladet självt avviker emellertid och det
finns ytterligare ett antal indicier på att det är ett löst blad som inte
varit en del av redaktörens löpande text – trots att det otvivelaktigt
skrivits med hans hand (jfr. Johansson 1997:4. kap ff. & :212).
Det blad varpå fragmentet står är ett fullskrivet ark (vellum 61)
som börjar med en stor anfang högst uppe på en högersida och slutar
längst ned på bladets andra sida med en punkt som avslutar en långrad. Av texten förstår man att dikten är oavslutad, men det är ovisst
om det funnits ytterligare blad och det är inte heller självklart att bladet innehåller diktens början som i sin nuvarande form är ganska
oförmedlad. Allt är skrivet i ett svep och lite slumpmässigt har skriva
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Fig. 1A & B. A: utdrag av Rigsþulabladet. B: utdrag av Háttatal. (foto av faksimil, Uppsala Universitetsbibliotek.)

ren markerat versernas början med stor bokstav. Jämförelsen med
Háttatal, där varje ny vers föregås av en lucka i texten, samtidigt med
att versen börjat med en anfang, gör skillnaden lätt att se (fig. 1A&B).
Rígsþulabladets rader är längre än de omgivande bladens och därtill så
tätskrivna att textmängden per sida blir ca 25% större än mängden på
omgivande blad. Bladet är lättläst och ingenstans saknas det text. Vad
som fattas motsvaras med andra ord inte av skadade partier. Därför
ser bladet ut som en relativt oredigerad, välbevarad och tätskrivna excerpt som täcker det som står i dess inledande prosarader. Den berättar huvudsakligen vad som hände när Rígr kom på besök och ordnade
till samhällets sociala stratifiering. På slutet antyder några rader ett temabyte som inte omfattas av ingressen. Prosainledningen hade naturligtvis kunnat beskriva hela dikten om det varit avsikten. Den relaterar
sig dock endast till temat ”Rígs besök” och fungerar som ingress till
och en form av abstract för det som står på bladet.
Det är ingen tillfällighet att man i modern tid velat inkorporera
dikten bland dem man finner i Den poetiska Eddan (jfr. Dronke
1997). Bladet är ju ett uttryck för samma asa- och hjältefixerade excerperande metod som kompilatorn av Codex Regius använde sig av
(jfr. Faulkes 1979; Johansson 1998:81f.; Herschend 2002a). Det betyder att dikten i verkligheten varit både fylligare och längre, men i det
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excerperade sammanhang vi möter den behöver det inte ha funnits
mer av den än vi kan läsa i dag. Å andra sidan behöver ingen tveka om
att det finns lakuner i texten. Det saknas uppenbarligen ord och halvrader, som inte är svåra att supplera (jfr. Dronke 1997: 162ff. och
nedan tabell 2, not 2),

Luckor i texten
Det finns med andra ord lakuner som blir tydliga när man ser närmare
på diktens komposition. Texten består av tre berättelser som delvis
följer samma mönster. De återkommande stroferna och uttrycken
markerar upprepningen, men sätter man det hela upp i tre parallella
spalter märker man också progression. Generellt sett ökar komplexiteten från berättelse till berättelse och därför också ju högre upp i samhällshierarkin vi befinner oss. Samtidigt finns det förenklingar. De tre
beskrivningarna av situationen när det kommer en kvinna till gården
för att sambo eller gifta sig med hemmasonen blir t.ex. enklare och
enklare på grund av att mer och mer av äktenskapsarrangemangen
ordnas utan direkt medverkan av de unga tu. Just för att systematiken
i berättelsen är tydlig märker man avvikelser som det är lättast att förklara som lakuner (se tabell 2).
Det första stället gäller beskrivningen av Ái och Edda som sitter
vid härden och ser urmodiga ut, åtminstone Eddas huckle. I de parallella passagerna om Afi/Amma och Faðir/Moðir, läser vi vad hushållets man och kvinna sysslar med, men om Ái och Eddas sysslor får vi
inget veta. Inte heller gör skalden en poäng av deras overksamhet. Att
trälar skulle sakna inomhussysslor verkar otroligt och av de parallella
berättelserna att döma hade man kunnat förvänta sig något i stil med
fyra långrader om mannens arbete och två om kvinnans. I beskrivningen av hushållens man och kvinna ser det nämligen ut att finnas ett
mönster som innebär att mannen beskrivs med allt färre och mindre
primärekonomiska göromål ju högre upp man kommer i hierarkin.
Samtidigt beskriver dikten kvinnans utseende och dräkt allt mer utförligt. Det är en rimlig progression i beskrivningen av ett socialt mönster
som fokuserar på överklassens välmående charm och därför hade det
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Tabell 2. Strukturen i Rigsþula.
Ingressen 1
Svá segia menn í fornum
sogum at einhverr af
ásum, sá er Heimdallr hét,
fór ferðar sinnar ok fram
með siórarstrondu
nøkkurri, kom at einum
húsabœ ok nefndiz Rígr.
Epter þeiri sogu er kvæði
þetta.
Dikten
Rígr kommer på besök i
vår värld.
Ár kvaðu ganga grœnar
brauter
oflagan ok aldrinn ás
kunnigan
ramman ok r oskvan ríg
stíganda.
_____________________
ca 100 tecken
OM ÀI OCH EDDA

OM AFI OCH AMMA

OM FAĈIR OCH MOĈIR

Rígr går in och möter
husfolket.
Gekk hann meirr at þat
miðrar brautar
kom hann at húsi hurð
var á gætti

Gekk rígr at þat réttar
brautar
kom hann at hollu hurð
var a skiði

inn nam at ganga eldr
var á gólfi
hión sátu þar hár at arni
ái ok edda aldinfalda

inn nam at ganga eldr
var á gólfi
hión sátu þar heldu á
sýslu

Lakun? mannens arbete

maðr telgði þar meið til
rifiar
var skegg skapat skor
var fyr enni
skyrtu þrongva skokkr
var á gólfi

Gekk rígr þaðan réttar
brauter
kom hann at sal suðr
horfðu dyrr
var hurð hnigin hringr
var í gætti
gekk hann inn at þat
gólf var strát
sátu hión sáz í augu
faðer ok móðer fingrum
at leika
sat húsgumi ok sneri
streng
álm of bendi orvar
skepti
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Lakun? kvinnans arbete

_____________________
Ca 160 tecken

Sat þar kona sveigði
rokk
breiddi faðm bió til
váðar
Sveigr var á h ofði
smokkr var á bringu
dúkr var á hálsi dvergar
á oxlum

afi ok amma áttu hús
_____________________
ca 420 tecken

en húskona hugði at
ormum
strauk of ripti sterti
ermar
keisti fald kinga var á
bringu
síðar alœður serk bláfán
brún biartari briost liósara
háls hvítari hreinni miollu
_____________________
ca 450 tecken

Rígs tid hos husfolket
Rígr kunni þeim ráð at
segia
meirr settiz han miðra
fletia
en á hlið hvára hión
salkynna
Þá tók edda økvinn hleif
þungan ok þykkan
þrunginn sáðum
bar hón meirr at þat
miðra skutla
soð var i bolla setti á
bióð

Rígr kunni þeim ráð at
segia
Lakun? tappade rader

reis hann upp þaðar
réðz at sofna
Rígr kunni þeim ráð at
segia
meirr settiz han miðra
fletia
en á hlið hvára hión
salkynna
þar var hann at þat þriár

reis frá borði rédz at
sofna
Lakun tappad rad

Rígr kunni þeim ráð at
segia
meirr settiz hann miðra
fletia
en á hlið hvára hión
salkynna
þa tók móðer merktan
dúk
hvítan af horvi hulði bióð
hón tók at þat hleifa
þunna
hvíta af hveiti ok húlði
dúk
Fram setti hón skutla
fulla
2
silfri varða á bióð Lakun
fang ok fleski ok fugla
steikta
vín var i konnu varðer
kálkar
drukku ok dœmðu dagr
var á sinnum
rígr kunni þeim ráð at
segia
Reis rígr at ðat réðz at
sofna
Lakun? tappade rader

Meirr lagðiz hann miðrar
rekkiu
en á hlið hvára hión
salkynna
þar var hann at þat þriár

þar var hann at þat
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nætr saman
gekk hann meirr at þat
miðrar brautar
liðu meirr at þat mánuðr
níu
_____________________
Ca 450 tecken
Rígs barn föds och
växer upp.
Ióð ól edda iósu vatni
horvi svartan hétu þræl

nætr saman
Lakun? tappad rad
liðu meirr at þat mánuðr
níu
_____________________
Ca 200 tecken

Ióð ól amma iósu vatni
kælluði karl kona sveip
ripti
rauðan ok rióðan riðuðu
augu

hann nam at vaxa ok vel
dafna
var þar at hondum hrokkit skinn
kropner kúr Lakun
fingr digrer fúlligt andlit
lotr hryggr langar hælar
Nam hann meirr at þat
magns um kosta
bast at binda bryðar
gørva
bar hann heim at ðat
hrís gerstan dag

hann nam at vaxa ok vel
dafna
Lakun? Karls utseende

_____________________
Ca 280 tecken

_____________________
Ca 210 tecken

nætr saman
gekk hann meirr at þat
miðrar brautar
liðu meirr at þat mánuðr
níu
_____________________
Ca 550 tecken

Svein ól móðer silki
vafði
iósu vatna iarl létu heita
bleikt var hár biarter
vangar
otul vóru augu sem
yrmlingi
Upp óx þar iarl á fletium
Lakun? Jarls utseende

øxn nam at temia arðr
at gørva
hús at timbra ok hl oður
smiða
karta at gørva ok keyra
plóg

lind nam at skefla leggia
strengi
álm at beygia orvar
skepta
flein at fleygia frokkur
dýia
hestum ríða hundrum
verpa
sverðum bregða sund at
fremia
____________________
Ca 290 tecken

Rígr som fosterfar, Jarls
tonår.
Kom þar ór runni rígr
gangandi
rígr gangande rúnar
kendi
sitt gaf heiti son kvedz
eiga
þann bað hann eignaz
óðalvollu
Óðalvollu aldnar
byggðer
Reið hann meirr þaðan
myrkan við
hélug fioll unz at hollu
kom
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skapt nam at dýia
skelfði lind
hesti hleypti ok hiorvi
brá
víg nam at vekia voll
nam at rióða
val nam at fella vá til
land.
Réð hann einn at þat
átían búum
Auð nam skipta ollum
veita
meiðmar ok mosma
mara svangrifia
hringum hreytti hió
sundr baug
Óku ærer úrgar brautar
kómu at hollu þar er
herser bió
mœtti hann miófingraðri
hvítri ok horski hét sú
erna
_____________________
ca 560 tecken
Kvinnan kommer, släkten föds.
Þa kom at garði gengilbeina
aurr var á ilium armr
sólbrunninn
niðrbiúgt nef nefndiz þir
Miðrar fletia meirr settiz
hón
sat hía henni sonr húss
rœddu ok rýndu rekkiu
gørðu
þræll ok þir þrungin
dœgr
b orn ólu þau biuggu ok
unðu
hygg ek at héti hreimr
ok fiósner
klúrr ok kleggi kefser
fúlner
drumbr digraldi drottr
ok hosver
lútr ok leggialdi
logðu garða
arkra t oddu unnu at
svínum
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Heim óku þá
hanginluklu
geitakyrtlu giptu karli
snør heiti sú settiz
under ripti
biuggu hión bauga
deildu
breiddu blæiur ok bú
gørðu

Baðu hennar ok heim
óku
giptu iarli gekk hón und
líni
saman biuggi þau ok
sér unðu
ætter ióku ok aldrs nutu

born ólu þau biuggu ok
unðu
hétu halr ok drengr
holdr þegn ok smiðr
breiðr bóndi
bundinskeggi
búi ok boddi
brattskeggr ok seggr

Burr var hinn elzti en
barn annat
ióð ok aðal arfi mogr
niðr ok niðiungr námu
leika
sonr ok sveinn sund ok
tafl
kundr hét einn konr var
hinn yngsti
Upp óxu þar iarli borner
hesta tomðu hlífar bendu

Lakun? bondsöners
sysslor
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geita gættu grófu torf
Dœtr vóru þær drumba
ok kumba
økkvinkláfa ok arinnefia
yrsia ok ambátt eikintiasna
totrughypia ok tronubeina
þaðab eru komnar
þRæla ætter
____________________
Ca 550 tecken
Noter
1
Versaler och interpunktion följer handskriften.
2
Långraden kan t.ex.
suppleras så här:
Fram setti hón skutla
fulla
silfri varða valska á
bióð.
Fram sätter hon fulla
fat
Silver smyckade, välska, på bordet.
Uttrycket silfri
varðaʊ"vårdna silvriga"
skulle kunna täcka över
en dekorationsteknik
med pålödda metallbleck
(i det aktuella fallet av
silver) på bronsfat, dvs.
samma teknik som på
fatet från Grötlingbo (jfr.
Trotzig 1991:76 & 232
ff.).
3
I Rigsþula är det endast
i dessa konkluderande
långrader som man finner halvrader med så
mycket som sex stavelser och därtill en taktfast
rytm som bryter av och
skapar en avslutande
effekt.

enn hétu svá oðrum
nofnum
snót brúðr svanni svarri
sprakki
flióð sprund ok vif feima
ristill
þaðan eru komnar karla
ætter
_____________________
Ca 400 tecken

skeyti skófu skelfðu
aska
Lakun eller avsiktligt
utelämnende?
namnen på
Ernas döttrar

3

Lakun? tappad rad

_____________________
Ca 340 tecken
Från Rígr jarl till Rígr
konung.
En konr ungr kunni
rúnar
ævinrúnar ok aldrrúnar
meirr kunni hann monnum biarga
eggiar deyfa ægi lægia
klok nam fugla kyrra
elda
sæva ok svefia sorger
lægia
Lakun ? tappade rader
afl ok elium átta manna
hann við ríg iarl rúnar
deildi
brogðum beitti ok betr
kunni
þá oðlaðiz ok þá eiga ga
rígr at heita rúnar kunna
Reið konr ungr kiorr ok
skóga
kólfi fleygði kyrði fugla
þá kvað þat kráka sat
kvisti ein
hvat skaltu konr ungr
kyrra fugla
heldr mætti þér hestum
riða
Lakun ok her fella
Á danr ok danpr dýrar
haller
œðra óðal en ér hafið
þeir kunnu vel kióli at
riða
egg at kenna under riúfa
_____________________
Ca 560 tecken
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som kontrast eller socialt lågvattenmärke, passat med en närmare beskrivning av Ái och Edda.
Den andra lakunen finner man när Rígr sätter sig på bänken
bredvid Amma. Inledningen: Rígr kunni þeim ráð at segia – Rígr kunde
ge dem råd, finns med, men sedan saknar man parallellen till vad som
sägs om Edda och Moðir: beskrivningen av kvinnans grundhandling,
den att sätta fram vad mat hon har. Scenen är tänkt att bli mer utbroderad ju högre vi klättrar socialt, ty högst uppe finns mer välstånd och
mer mat att beskriva. Just därför är det svårt att förklara varför vi inget får höra om Ammas dukade, om än inte rika, bord. I avslutningen
av denna scen är det dessutom sannolikt att näst sista raden, gekk hann
meirr at þat miðrar brautar – gick han sedan mera så mitt på vägen – har
fallit bort.
Den tredje möjliga lakunen hänger i hop med beskrivningen av
hur Ammas pojke, Karl, artar sig. När det gäller motsvarande beskrivning av Eddas son får vi veta hur han ser ut, inte bara när han föds,
men också när han växer upp. Beskrivningen ger en innebörd åt uttrycket vel dafna – trivas väl. Det uttrycket häftar också vid Ammas
pojke, men det följs inte av någon beskrivning. Ändå är utseende viktigt i dikten och det är tydligt att utseende och social position samvarierar positivt.
Den fjärde och därnäst femte lakunen rör först Ammas barnbarn,
närmare bestämd pojkarna. De verkar inte syssla med något, trots att
Eddas och Moðirs barnbarn gör det. Därpå följer beskrivningen av
Rígs besök hos Faðir och Moðir. Där saknas en halvrad samt en av
omkvädets långrader: en á hlið hvára hión salkynna – och på var sida
hemmets husfolk. Det finns en sjätte möjlig lakun i bristen på beskrivning av hur Moðirs son Jarl såg ut då han växte upp. Sist saknar
vi vid en jämförelse, i en sjunde lakun, namnen på Jarls och Ernas
döttrar. Det är en svår brist om dikten verkligen är Rígs ramsa, men
om den egentligen rör sig om kungamakt som manligt fenomen är
namnen snarare avsiktligt undertryckta. Slutligen saknas passagernas
metrisk avvikande långrad den enda med sex stavelser i ena halvraden,
själva konklusionen, som i konsekvensens namn borde ha varit något i
stil med: þaðan eru iarla ætter komnar – därav kommer jarlars släkten.
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Luckorna i texten består alltså dels av halvrader som försvunnit,
dels av strofer eller fraser som utelämnats. Mycket verkar lätt att supplera eller dikta till. Ingreppen blir vanligare mot slutet och det, liksom
bladets täta skrift, tyder på att excerpten var tänkt att passa sin ingress
och rymmas på ett blad. Det kan ha funnits luckor i förlagan och skrivaren kan ha missat en och annan rad, men mönstret tyder på att han
excerperat i ett visst syfte inom givna ramar. Gör man ett överslag
över det antal långrader som kan ha försvunnit skall man finna att de
är över 20, dvs. mer än en åttondedel av den text vi läser i dag och
betydligt fler än de rader alldeles på slutet som indikerar att skrivarens
förlaga tematiskt sett höll på att byta spår, dvs. när vi börjar förstå att
Rígr gjort sitt. I förhållande till sitt syfte har skrivaren med andra ord
beräknat sitt utrymme väl.

Rígsþulabladet som källa
Genom att presenteras för den ändamålsenliga excerpten, snarare än
den avskrivna dikten, förlorar vi i vårt tycke en hel del. Men vi vinner
också något: insikt i en metod och i författarens förhållningssätt till
källan samt en tolkning av författarens avsikter (jfr. Johansson 1998). I
fallet Rígsþula finns det redan i prosainledningen en mycket enkel
tolkning. Den framhåller att det är Rígs ankomst till vår värld och våra
hushåll som är det viktiga, så som ett uttryck för gudomligt ingripande
i människans liv (diktens första strof är öppen för en liknande tolkning). Därefter belägger man sin tolkning och mer därtill med excerpten. Det hela pekar ut ett ”förr såg man det såhär”. I förhållande
till Snorres metod, t.ex. i Heimskringla, där även i enkla sammanhang
källorna blivit vinjetter, är belägget fylligt och risken för feltolkning
eller vinkling är minimal. Man kan alltså tryggt säga att den som formulerade Rígsþulabladet gjorde det i tron att det fanns en eller flera
dikter som skildrade det för- eller tidigkristna samhällets struktur just
så som det framgår av bladet (Rígs besök som parafras på Lukas 1:26,
Gabriel på annunciations-tripp, är dessutom ingen omöjlighet). Det
verkar osannolikt att de ställen som excerpten hoppar över skulle
kunna rubba den generella tolkningen och excerpten är lång nog att
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visa att berättelsen varit en hophållen myt som kunde ingå i ett vidare
sammanhang. Vi har ingen anledning att tro att redaktören/skrivaren
blivit förd bakom ljuset eller att han skulle vilja förleda en presumtiv
läsare. Tvärtom, efter Háttatal kommer material som kan sägas fördjupa innehållet i Den prosaiska Eddan, närmare bestämt Skáldskaparmáls andra avdelning om ókennd heiti. Hela det företag som till slut
sattes ihop i Codex Wormianus verkar till en början ha syftat till att
föra vidare Snorres perspektiv vad gäller heiti.
Skrivaren har avbrutits sig mitt i ett ord och en viss splittring av
läggen har skett. På 1400-talet har handskriften blanka sidor fått ge
plats t.ex. åt Mariahymner, som visar att det ursprungliga, Snorre-inspirerade, projektet som skymtade i prologen till de grammatiska avhandlingarna fallit i glömska (jfr. Jónsson 1924:vii f.). Slutligen, på
1600-talet, har man i Danmark trott sig restaurera handskriften genom
att binda ihop arken med lämpligt interfolierade pappersblad som gör
det möjligt att infoga den Snorre- eller urtext man då tyckte sig sakna.
Som excerpt inlagt i en löpande text är Rígsþulabladet avvikande.
I texten om ókennd heiti finns i övrigt inga excerpter och inget behov
av att citera så stora partier av dikter. Texten om ókennd heiti bär dessutom spår av att författaren känt till Rígsþulabladet och utnyttjat det.
Det gäller först och främst den direkta hänvisningen. På tal om nedsättande namn på män, varav författaren känner många, skriver han
till slut: þræla heití standa í Rígs þulu – trälars namn står i Rígs ramsa
(Jónsson 1924:104). Med det vill han säga att den vetgiriga kan titta
efter; själv har han gjort det, men tänker inte ge offentlighet åt namnen, som vi ju vet (eller förstår) är nedsättande. Dessutom undertrycker
han de namn som Snorre rader upp i detta sammanhang (Heitir ok
þræll kefsir þjónn onungr þírr. – en träl kan också heta ... osv. Snorres
Edda 106:21-2) trots att han i övrigt skriver av Snorres text. Hänvisningen till Rígs þula är med andra ord helt malplacerad om vi just läst
dikten och nu läser en text som gör en poäng av att inte ta upp de trälnamn som vi just tagit del av.
Författarens förhållningssätt till de nedsättande trälnamnen är
dock inte förvånande. Lever man på 1300-talets Island, och har man
som redaktör klerikal bakgrund och respekt för rådande andlighet,
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tillhör begreppen träl och träldom en svunnen tid. Det är dessutom
sådant som "andliga böcker förbanna" (jfr. Ólsen 1884:153). Därför är
det knappast helt politiskt korrekt att begagna pejorativa trälnamn ens
i poetiska sammanhang.
Det är också anmärkningsvärt att texten om ókennd heiti i samma
veva, men nu utan hänvisning, rader upp namnen på Karl och Snörs
söner. I prosatexten står det:
Sua heita holðar. halr drengr haulldr. þegn. smiðr. breiðr bondi. bundinskeggi bui ok boddi brattskeggr – Så heter jordägarna. Halr, drengr ...
osv. (Jónsson 1924:104).
så som det i dikten står:
[born] hétu halr ok drengr holdr þegn ok smiðr breiðr bóndi bundinskeggi
búi ok boddi brattskeggr ok seggr. – [barnen] hette halr och drengr ...
osv. (Dronke 1997).
Det är bara Seggr som skiljer. Det namnet betyder hirdman eller ung
krigare och är det enda namnet i Rígs ramsa som tydligt anspelar på
krig. Som sådant passar det inte redaktörens 1300-tals syfte. Flera av
de övriga namnen finns inte hos Snorre trots att de kunde passa. Därför är det svårt att förneka att ramsan hämtats från Rígsþulabladet
som ett tyst lån.
Också när författaren räknar upp motsvarande kvinnonamn verkar han beroende av Rígsþula. I en egen ramsa har han med alla Karl
och Snörs döttrar och ytterligare 7 namn som han hämtat hos Snorre:
Kona heitir fljoð(R), sprunnd(R), sprakki(R), svanni(R), svarri(R), sæta, snót(R),
ristill(R), hæll, svarkr, brúðr(R), dros, hneita, víf(R), feima(R), rýgr, ekkja. – en
kvinna heter fljoð, sprunnd ... osv. (Jónsson 1924:107)
När han går närmare in på namnens användning är det Snorres
text han skriver av. I Snorres serie, som upptar fler namn än den inledande serien, saknas emellertid Sprakki (dotter nummer tre) varför det
i sammanhanget är rimligt att tänka sig att det är från Rígsþula det
namnet hämtats. Av dessa namn som ännu på 1300-talet beskrev
kvinnor kan endast dros, kvinnan med det lugna sättet, bland mær, mater, lios, drottning (mö, moder, ljus, drottning) beskriva Maria i 1400talshymnen på handskriftens sista sida (Jónsson 1924:vii f.). Som poetisk kvinnogestalt har Maria naturligtvis långt vidare konnotationer än
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Fig. 2. Kvinnan i graven från Hørning tillhörde sin tids överklass och bar
inga spännen alls. Det band som ligger kring hennes ansikte, längs hennes vänstra sida och runt höger underarm kan ha tillhört en uppsvängd
huvudduk av samma typ som det keisti fald Erna bar. Kvinnan i Hørninggraven är hursomhelst klädd på ett sätt som signalerar att hon liksom Erna
inte ägnade sig åt arbete.

de som hör ihop med Guds moder. Hon är så mycket av idealkvinna
att 1400-talsdikten, som skrivits till på den blanka sidan, tydligt visar
att 1300-talets redaktör varit för sent ute med sitt projekt, eftersom
det äldre poetiska kvinnoidealets namn delvis förlorat sin signifikans
och ersatts av nya.
Karl och Snörs barn, jordägarnas fredliga barn, verkar ha varit
rollmodeller för författaren och betydelsefulla poetiska namn som han
har kunnat ramsa upp och länka till Snorres text. Där har han, åtminstone vad gäller Snörs döttrar, funnit sin modell från Rígsþula bekräftat. Precis som det hände diktens Snör kan vi anta att hennes döttrar
ofta givits som fruar åt män och Snorre anser att kvinnor som heter
vif, brúðr och fljoð just är de kvinnor som man ger män till fruar. Att
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Snorres text i övrigt bara saknar ett av namnen i Rígsþula är naturligtvis
också ett tecken på att diktens sociala insikter är goda, särskilt som
flera av de övriga namnen på Snorres lista är sådana som kvinnor får
vid mogen ålder eller sedan de blivit gifta, och inte längre är barn. I
dag kan vi lätt tänka oss att Snorre känt till Rígsþula, men valt att begagna den annorlunda än författaren till Codex Wormianus.
Det förhållande att texten om ókennd heiti delvis bygger på
Rígsþulabladet, och att författaren där funnit material som ideologiskt
passar och motiverar en redaktion av Snorres text, gör det osannolikt
att bladet ingått som en del av hans löpande text. Det fungerar i stället
som en typisk excerpt. Man hänvisar till ramsan, dvs. de namn som
man excerperat ur dikten (inte dikten själv) för att visa sin lärdom.
Man citerar ur excerpten (utan att ange källa). Man känner slutligen
igen dess tendens, och därför också dess relevans, i den text man redigerar. Just därför brukar man inte infoga excerpter i sin löpande text.
Dels avslöjar excerpten hur man gått till väga, dels presenterar man
sina läsare för en del omtugg som förvirrar mer än det övertygar och
upplyser.
Rígsþulabladet är med andra ord knappast att se som en avskrift
av en dikt. Det är ett relativt fylligt diktutdrag, som en författare har
utnyttjat för att skriva om, utveckla och fördjupa andra delen av
Skáldskaparmál. Bladet, och kanske också andra handskrifter och excerpter, t.ex. Snorres Edda, har legat framme då arbetet avbröts. Bladet har råkat bevaras tillsammans med den del av handskriften som
överlevde. Redaktören har sett sin excerpt ur dikten som innehöll Rígs
þula som källa till det för- eller tidigkristna samhällets sociala struktur,
och dess förråd av namn har delvis kunnat brukas som ókennd heiti
också på 1300-talet. Namnen har varit meningsbärande och inte bara
namn. Författaren har funnit för gott att undertrycka trälsläktet, men
låtit bönder och bondmoror komma till sin rätt och förstärka Snorres
bild av desamma. Dikten bakom excerpten har med andra ord varit
känd på 1300-talet och inte uppfattats som en fullständig anakronism.
Tvärtom har man som islänning kunnat tycka att den hade historisk
relevans om än inte alltid en sympatisk tendens. Med sitt av moraliskt
ansvar präglade (läs: trälundertryckande och vinklade) sätt att använda

27

Ackulturation och kulturkonflikt

Fig. 3. Kvinnan, som i senare delen av 900-talet begravdes i grav BØ på
gravplatsen Stengade II, hade, som Moðir i dikten, sitt dräktspänne (nr 42)
mitt på bröstet, men inte som Amma några spännen vid axlarna.

sin källa ger författaren ett indirekt bevis på att han finner den äkta
och samtidigt ett konkret exempel på hur man skall förhålla sig till
gammal poesi.

Avslutning
För oss är det intressant att förstå det historiska djup som Rígsþulas
rötter når och vi har rätt att utgå från att de kan gå djupare än medeltiden eftersom man på 1300-talets Island kunde anse så vara fallet.
Det finns drag som kan utnyttjas för att datera dikten (jfr. Dronke
1997:202 ff.). Hög ålder och ålderdomlighet kännetecknar underklassen, medan ungdom och nytt mode hör överklassen till. Det betyder
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att dikten, som då den blev till var modern, sannolikt skildrat överklassen enligt sin egen samtids mode. Därvid märker man att Amma
har någon form av spännen eller anordning på axlarna, medan Moðir
bär ett smycke på bröstet. Spännen eller dylikt på axlarna kan man
anta blir omodernt i mitten av 900-talet e.Kr. Därför skulle vi kunna
säga att kvinnan i grav BØ på Stengadegravplatsen eller den förnäma,
ca 75 år yngre, kvinnan i Hørning, som är så modern att hon inga
spännen har, men väl keisti fald – uppsvängd huvudduk (fig. 2&3) – är
exempel på en Moðir eller Erna utan ålderdomliga dräktskick (Skaarup 1976; Krogh & Voss 1961). Kring år 900 hade vi inte kunnat förbinda brist på axelspännen eller synliga hängslen med högre social status, men i andra hälften av 900-talet, men inte mycket senare, kan det
passa att se skillnaden på medel- och överklass just så. Därför är det
rätt att anta att det bakom den dikt vi känner som Rígsþula funnits en
900-tals dikt som givit en historiskt inspirerad bild av samhällsklassernas uppkomst och, som vi kan ana i slutet av excerpten, en viss
konungs samband med den rådande sociala ordningens (kungarikets)
upphov. Det är sannolikt symptomatiskt att vi i dikten inte får veta
namnen på Jarl och Ernas döttrar, som med all sannolikhet funnits
med i Rígs ramsa. Den ramsan har ju, snarare än att förklara kungamaktens uppkomst, haft till syfte att lista den socialt tredelade mänskligheten.
Diktens tendens att beskriva det ålderdomliga som underklassigt,
förutsätter ett samhälle som genomgått och kanske fortfarande genomgår stora förändringar. Det råder inga tvivel om att just Vikingatiden är en sådan period liksom tidigare 3-400-talet, men då var det i
framgångens övergång i kris som samhället förändrar sig. I Rígsþula är
det ur diktens perspektiv enbart i framgång. Därför kan man just på
900-talet ge en historisk återblick som man uppfattar som 5-6 generationer lång, men också ta in stoff i sin beskrivning som kan spegla
mycket äldre förhållanden. Att förklara träldom som ett resultat av
socialt misslyckande kan t.ex. vara ett drag som kännetecknat så väl
400-talet som 900-talet. Hur som helst står vi inför en dikt som talar
om för oss hur man på 900-talet i princip kunde se på det goda, gudomligt ordnade och kungaledda samhällets uppkomst.
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Fig. 4A-C. I plan kan de tre ingångarna som omtalas i Rígsþula schematiskt
framställas som figur 4A, B och C. A är den ingång funnits längst. C är den
mest moderna och påkostade.

På grund av sin tendens pekar dikten av och till ut det ålderdomliga med referens till materiell kultur i Sydskandinavien. Kvinnans
dräkt är uttryck för en ganska precis förändring i tid, men de flesta
anspelningarna visar snarare på ett samhälle som bär med sig sitt eget
förflutna, så att gammalt samsas med nytt. Det förhållande att några
redan på 400-talet bodde med djuren i ladugårdarna i Eketorps borg
belägger tidsdjupet i trälnamnet Fjosne – han som bor i "fjöset" eller
ladugården. Likaså är betoningen på sysslor i samband med vävning,
där Afi och Amma sitter vid sin härd, en bild som överensstämmer
med det folkvandringstida förhållandet att väven i mer välmående
hushåll placerades invid eldstaden samtidigt som något liknande inte
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var fallet i samtida fattigare eller rikare hem (se Nordström 1996;
Nordström & Herschend 2003).
Beskrivningen av ingångarna till diktens tre hus är dock den bästa
indikationen på tidsdjupet i den materiella kulturen (fig. 4A-C). I dag
då vi känner till resterna av tusentals järnåldershus förstår vi att beskrivningen av ingångarna hänför sig till deras konstruktion och dess
tidsdjup. Här får vi först veta att dörrbladet sitter i öppningen eller
"gattet". Det är det traditionella järnådershusets konstruktion: ingången som en öppning i väggen begränsat av två ingångsstolpar varemellan det sitter ett dörrblad. Hela den konstruktionen kan kallas gátt.
Med uttrycket hurð var á gætti menar man att dörrbladet (hurð) var i (eller satt infäst i) den konstruktion som är själva öppningen i väggen,
dvs. den öppning som inramas av ingångsstolpar, överliggare och
eventuell tröskel. Som alla andra stolppar har ingångsstolparna idealt
sett varit kluvna ur samma stock och det är ingen illa vald metafor att
kalla den öppning som uppstår då halvkloven dras isär (för att bilda
ram kring brottet i väggförloppet) för gætti. Halvklovens ådring är ju
varandras spegelbild och när man klyver en trädstam på mitten med
kilar kan man säga att man öppnar den, som man öppnar en bok. I
den här konstruktionen svänger dörrbladet på en tapp i bladets rygg.
Tappen glider i ett tapphål i överliggaren och ett annat i tröskeln eller
ett block i marken. En sådan dörr från tiden strax före Kristi födelse
fann man i Nørre Fjand (Hatt 1957:60ff.; fig. 41-42).
Om dörren i nästa hus sägs det att hurð var á skiði. Skiða är en skida och termen duraskið – "dörr-skida", betyder dörram dvs. en plankomfattning kring en dörr. Det är en konstruktion som återfinns i de
hus där man valt att låta dörren sitta innanför själva väggöppningen
t.ex. mellan väggen och de stolpar som bär taket över ingången. Då
skapar man en ram av breda plankor (skidor) som befinner sig mellan
väggen och dörren. Skidan ligger an mot väggen och dörren mot skidan. Konstruktionen kan också kännas igen på att avståndet mellan de
stolpar som bär ingångskonstruktionen är så stort att dörrbladet, om
det hänger på stolparna, blir orimligt tungt. Då får man anta att det
finns ett dörrfoder mellan stolparna och själva dörröppningen. I bostadshusen i folkvandringstidens Eketorps borg föredrar man av och
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till denna typ av dörr och i borgens trädfattiga miljö består en del av
"skidan", som dörren sitter innanför, av höga trösklar av kalksten
(Näsman 1976:fig. 130).
I det med Eketorps borg samtida huset i Dune i Dalhem på Gotland (Stenberger 1940; Edgren 1983:fig. 9) håller man på den äldre
traditionen, varför dörrarna med sin låga tröskel sitter i mellan två
stolpar som står i väggöppningen det vill säga á gætti. Dörren är en
egen konstruktion insatt i en öppning i muren och någon egentlig
plankomfattning behövs inte.
Rígsþulas sista ingången är en mer omfattande konstruktion som
kallas dörr (dyrr). I denna sägs själva dörrbladet vara hnigin. Hnigin alluderar på en rörelse t.ex. i den moderna varianten "niga" eller "böja
sig". I Hervarasaga står det i en strof hnigin er helgrind haugar opnaz –
”hnigin är helvetets grind högen öppnas” (cf. Lönnroth 1995:38). Det
innebär att helvetesgrinden, som grindtyp, böjer sig när den svänger
upp. Efter denna långrad får vi veta att högen där dörren sitter öppnas
och vidare att helvetets eld slår ut över hela Samsø. Med tanke på det
inre trycket verkar hnigin beskriva dörrbladets utåtgående rörelse. Jämför vi nu med Rígsþula förstår vi genom ordet hnigin men också av beskrivningen av dörringen, som sitter i öppningen, att hnigin grind eller
hurð är en dörr med två flyglar och en ring i mitten som delvis täcker
öppningen, gætti, mellan dörrbladen. I en dörr med endast ett dörrblad
finns det ingen öppning som ringen, genom att delvis täcka springan
mellan dörrhalvorna, kan sitta i. När en dörr är hnigin betyder det alltså
att dörren är en dubbeldörr. Metaforiskt sett är det befogat att använda ordet gætti om sprickan mellan portens dörrblad. Arkeologiskt sett
känns dubbeldörrar igen på sin stora bredd, ca 2 meter eller mera, eftersom så breda dörrblad är svåra att konstruerar och oerhört otympliga. Dubbeldörrar är typiska salsdörrar. Under yngre järnålder får de
imponerande dimensioner, t.ex. i Lejre (Christensen 1993; Draiby &
Komber 1999:fig. 7a-b). Fyndet av en hall i Uppåkra med breda dörröppningar och en dörring från ca 500 e. Kr. illustrerar väl, om än indirekt, så väl hus-, som ingångs- och dörrtyp (Herschend 2002b; Larsson 2004).
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De tre ingångarna i Rígsþula har helt säkert funnits samtidigt under yngre järnålder och vikingatid, men den enkla dörren, dörrbladet i
väggöppningen, är likväl den äldsta uppfinningen. Dörren bakom skidorna är yngre och den stora dubbeldörren, som karakteristiskt nog
slås upp inifrån, är yngst. Att ingångskonstruktionen är mindre modekänslig än dräkten säger sig själv.
Rígsþula är en mycket fördomsfull dikt som anspelar på en rad
förhistoriska myter i ett försök att brygga över och integrera hednisk
och kristen kultur. Man skulle kunna kalla den senhednisk och se den
som ett ideologisk försvar för den sena vikingatidens kungamakt och
dess syn på samhällsordningen. Den som på 900-talet, i förvissning
om trälsamhällets naturlighet, redan anammat kristendomen kan skylla
myten om Rígr på en visserligen grov men dock förvanskning av Maria bebådelse, med Rígr i rollen som Gabriel. Därför kan han också
bekänna sig så väl till kristendomen som till sina egna historiska rötter.
Han uppfattar kristendomens världsbeskrivning som ett nödvändigt
korrelat, om man vill ha en sann förståelse av sin historia. Inte desto
mindre speglas det faktiska skeendet, som vi ser klart i Bibeln, dunkelt
i myten om Rígr. Efter några hundra år räcker inte den historierevision som Rígsþula lägger upp till och fler hedniska lögner måste falla,
t.ex. den om trälar. När det sker, senast på 1300-talet, blir dikten och
särskilt dess ramsor av namn på fria bönder, källa till en historisk etnografi som ännu är värdefull. Det är som sådan vi möter den i Codex
Wormianus.
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Annunciation och friarfärd
– bebådelseföreställningar i Hêliand, Rígsþula och Skírnismál

Hoppet att framtiden skall lösa de problem vi försatt oss i, överger oss
inte. Ändå är hoppet ironiskt, vare sig det står till en ”Lille Facit” eller
till de kommande generationer åt vilka vi bör överlämna en inte helt
fördärvad värld. Ironiskt är det för att vi själva och andra före oss varit just de facit som skulle åstadkomma en förändring till det bättre.
När skall alltså ett uppväxande släkte eller dess framstående individer
visa sig kunna handtera situationen?
I Nordvästeuropa på 8- och 900-talet fanns det emellertid ett reellt hopp som byggde på det gudomliga ingripandet i produktionen av
släktled och ledargestalter. Metodologin bakom Elisabets och Maria
bebådelse, och kvalitén i metodens resultat, Johannes och Jesus – följeslagare och kung, var ett trösterikt tema för dem vi i dag skulle kalla
hedningar eller kristna – och för dem mittemellan. Den slutsatsen kan
man dra redan om man läser de första sångerna av Hêliand, den fornsaxiska dikten om Jesu liv, och jämför dem med Rígs framfart i det
senhedniska diktfragmentet Rígsþula.
Den anonyma dikt som vi kallar Hêliand, det vill säga ”Frälsaren”,
den räddande, kurerande eller just helande, är en 800-talsdikt om en
ny kung och en ny tid på jorden (t.ex. Murphy 1992). Rígsþula, på sitt
håll, ägnar sig åt att förklara den sociala hierarkin och ordningen inom
ett nytt kungarike och man kan argumentera för att Rígsþula har ett
väsentligt kompositionslager som tillhör sen vikingatid (jfr. Amory
2002:11).
Evangelisterna Matteus och Lukas lär oss att Gabriel är den Herrens budbärare som kort och koncist talar om för Maria att hon funnit
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nåd hos Herren och att hon skall bli havande, för att den Högstes
kraft vilar över henne. Gabriels uppgift är endast den att överlämna
sitt budskap "för kännedom" och Marias att låta allt ske som sagt är. I
Hêliand är det emellertid uppenbart att Gabriel har med sig ett budskap som innebär att Herren finner Maria så intagande att han vill ha
barn med henne i så pass konkreta termer att Den Helige Anden, som
i Hêliand är Herrens kraft, kommer till henne från himmelängen och
blir barnet i hennes sköte, Guds barn och son (vv 259-280). Denna
heliga ande påminner om en fri- eller drömsjäl. I samma konceptionstekniska mening är också Johannes Guds son (vv 2786-2794). Att
Gud skulle vara treenig verkar inte vara fallet. Hans kraft är hans! Det
är också tydligt att Maria genom Gabriels sätt att argumentera och de
löften han ger, känner sig så pass dragen till Herren att hon gärna låter
honom ”äga” sig. Dikten beskriver henne som "kastat åt Guds vilja". I
henne sker det en tydlig vändning innan hon accepterar att göra sin
herre till viljes.
Som en friare vilken som helst utverkar Gabriel Marias medgivande efter att ha undanröjt den tvekan som alla friare, vilka inte presenterat sitt ärendes gång i rimliga steg, får finna sig i att det normalbegåvade föremålet för deras herres åtrå påpekar. Men sen går det
vägen. Maria och Gud möts visserligen inte på den avlägsna "himmelängen", men ljuset och kraften flödar direkt från den samma. Den
sexuella underkastelsen – en mansfantasi lagd i Marias mun – och
ängen, den bördiga ljuvligheten, är med andra ord inte långt borta.
Därför ligger det också nära till hands att se en parallell mellan Gabriel
och friaren Skírne i Skírnismál, trots att Gabriel inte hotar med våld
för att övertala Maria. Skírne betyder den skinande och Skírnefiguren,
den av härskaren utskickade representationen av den skinande eller
strålande härskaren själv som friare, kan i detta sammanhang följas
tillbaka åtminstone till 560-talet och Venantius Fortunatus' dikter med
anledning av Sigibert och Brunhildas giftermål. Då, på 560-talet,
skickade Sigibert ut hertig Gogo som sin Skírne och Venantius betonar att denna kristna hertig inte använde våld för att övertala Brunhilda, men att han ändå var framgångsrik (jfr. Steinsland 1989; Herschend 2000:27ff.).

36

Annunciation och friarfärd

När man i Hêliand läser om Gabriels insatser i samband med Elisabets och Marias havandeskap känner man igen drag av både Rígr
och Skírne. Det är detta släktskap mellan budbäraren i norrön och
saxisk poesi som skall undersökas här; utifrån följande prosaöversättning av de fyra sångerna.

Sång II-III – Johannes Döparen
Sång II – Bebådelse
[Vers 94] Då var den tiden kommen, som vise män hade berättat om
med ord, då Sakarias skulle tillse Guds helgedom. Då samlades många
där i Jerusalem, judiska män, folk till helgedomen. Där skulle de
mycket ödmjukt be Herren Gud, [100] Herren den nådige, att Himlakungen befriade dem från det onda. Allt folket stod kring det heliga
huset och den ädle mannen gick in i helgedomen. Alla andra väntade
utanför templet, hebreiska folk, [105] medan den vise mannen hade
att utföra härskarens vilja.
Så tog han då, den gamle, viröken till templet och gick runt kring
altaret med rökfatet, tjänade för folken – utförde fromt för sina herrar
[110] Guds tjänst, mycket gärna och med rent sinne. Så skall man
helst [gerno – gärna] sörja för herrarna. // Fasor av rädslor kom över
honom vid altaret: han såg därefter en av Guds änglar inne i helgedomen, den talade till honom med ord, [115] befallde den vise mannen
att inte vara rädd. Befallde att han inte fick frukta honom:
"Dina gärningar", sade han, " är värdiga för Herren och dina ord
likaså. Din tjänst är honom tacknämlig; att du har sådan tro på hans
kraft allena. Jag är hans ängel. [120] Gabriel heter jag, som alltid står
inför Gud, i allhärskarens närvaro, om inte han vill skicka mig i sitt
ärende. Nu befallde han mig på denna väg att fara, befallde att jag
sade dig detta; att dig skall födas ett barn som är klokt med orden, av
din åldriga hustru (Elisabet) skall du [125] bli beskärt (ett barn) i denna värld. Att inte cider någonsin i hans liv skall ansätta honom [anbitan
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– bita an på] eller vin i hans värld, det har Ödet [uurdgiscapu – ödena],
Utmätaren, bestämt för honom – och Guds makt.
Han bjöd att jag sade dig så, att han skulle bli [130] himlakungens
följeslagare, bjöd att ni skulle behålla honom, fostra med trohet, sade
att han ville ge honom så mycket ära i Guds rike. Han sade att den
gode mannen skulle ha namnet Johannes, bjöd att du skulle kalla honom så, [135] barnet, när det kom, sade att han i denna vida värld
skulle bli hans egen sons, Kristus', följeslagare och sade att båda
mycket snart skulle komma hitåt på hans uppdrag."
Då sade Sakarias, och talade själv [140] med Herrens ängel, och
började undra över hans handlingar och ord: "Hur kan det bli så, sade
han, efter så länge? Det är alltför sent för oss att vinna sådant som du
med dina ord har sagt. För vi är av samma ålder. Efter tjugo [145]
vintrar i vår värld kom det en kvinna till mig; vi har nu tillsammans
sjuttio vintrar på bänken och i bädden sedan jag valde mig henne till
brud. Så var det i vår ungdom, att vi inte lyckades uppnå det att vi
skulle kunna få en arvinge, (få) föda i vårt hus, [150] nu är vi så gamla
att åldern har berövat oss vår dådkraft, att vår syn nu är släkt och våra
länder lata; vårt kött har fallit ihop, skinnet är oskönt, vår gestalt stel,
kroppen förfallen, [155] vårt utseende förändrat, sinnet och kraften.
Så mången dagar var vi i denna värld att det synes mig ett under om
det kunde bli så som du med dina ord har sagt."

Sång III – Födsel
[Vers 159] Då vart himmelkungens budbärare sorgsen till sinnes över
att han (Sakarias) skulle undra så över hans (Guds) verk och att han
inte ville betänka, att honom kunde den helige Gud själv göra så helt
ung, som han från början var, om han så ville.
Han bestämde för honom det straffet att han inte mäktade säga
ett enda ord, [165] tala med sin mun, "innan din son blir till, en jarl
föds fram av din åldriga hustru, ett litet barn till det bästa av släkten,
glänsande i denna värld. Då skall du därefter säga ord, ha makt i din
stämma; inte behöver du någon stund längre vara stum." [170] Då vart
det med en gång uppfyllt, bliven till sanning, det som vid viet all-
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härskarens ängel hade sagt: den gamle mannen vart berövat talet trots
att han bar ett klokt sinne i sitt bröst.
Hela dagen väntade [175] folket framför viet och undrade alla
varför han så länge, den lovprisade [lofsälig] mannen, den mycket visa
människan, måste betjäna sin herre, så som tidigare ingen tegn gjort,
då de där i viet fullgjorde sin skuld till Herren [180] med sina händer.
Då kom den vise mannen ut från altaret. Jarlarna drog sig mycket
närmare: det var dem mycket av nöden (att höra) vad han för sant ville säga dem, förkunna som sanning. Men han kunde inte säga ett enda
ord, [185] eller tala till skaran, utan endast med sin högra hand teckna
till folket att följa vår Guds lära. Männen förstod tydligt att han därinne själv hade sett något gudomligt, men vad kunde han inte säga [190]
eller visa för sant. Dock hade han fullgjort skulden till vår Herre, alltså
var det uppnått som männen förbundit sig till.
Då vart snart Guds makt besannad och uppenbar hans stora
kraft: kvinnan blev havande, hustrun i sin ålderdom: dem skulle en
arvinge bjudas, [195] en mycket gudalik man, ett barn i borgen. Därefter bidade kvinnan Ödet [uurdigiscapu – ödena]. Vintern skred fram,
årtalet gick. Johannes kom, till folket ett ljus: hans kropp var skön,
[200] hans hy var vacker, hår och naglar, det sken om hans kinder.
Då samlades de vise männen snabbt, de mest betrodda, förundrades över verket, hur det någonsin kunde bli så att det mellan två så
gamla blev en [205] barnafödsel [ôdan – beskärt]. Inte vore det så, om
det inte var Guds eget påbud: det märkte de strax, att det som därtill
var så skönt inte (annars) hade kunnat bli till. Då talade där en klok
man som kunde så mycket av visa ord, hade mycket vett, [210] frågade omsorgsfullt vad hans namn skulle vara i denna värld: "Det tycks
mig på hans utseende liksom också på hans beteende att han är bättre
än vi, så jag finner att Gud uppenbarligen själv sänt honom från himmelen."
Då talade omedelbart därefter [215] barnets moder hon som hade
sin son, det barnet, på knäet: "Här kom Guds bud", sade hon, ”förra
året, den främstes ord, påbud om att han enligt Guds undervisning
skulle heta Johannes." Det kan jag inte i mitt sinne [220] ändra på
även om jag skulle vilja det. "Då talade en övermodig man som var
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hennes släkting: "Inte hette förr någon så", sade han, "av de ädelborna
i vårt folk eller släktena. Låt oss välja ett annat, ett vackert namn som
han kommer att gilla om han har förmågan."
[225] Då talade därefter en klok man, den där mycket kunde säga:
"Inte vill jag råda", sade han, "någon rink (ung krigare) att han börjar
ändra Guds ord, men vi frågar denna hans fader som sitter där så
klok, vis i sin vin-sal: trots att han inte kan säga ett enda ord, [230] kan
han dock med bokstäver göra ett brev, skriva ett namn."
Då han nu gick närmare lade han honom en bok i knäet och bad
honom gärna, vist, skriva med ordmärken vad de skulle kalla det heliga barnet. [235] Då tog han boken i handen och tänkte i sitt sinne
mycket gärna på Gud: vist skrev han Johannesnamnet och sedan talade han med mycket kloka ord. Därefter hade han språket i sin makt,
vetande och vishet. Hans straff hade gått bort, [240] den hårda plåga
som Helig Gud mäktigt lade på honom för att han i hjärtat inte skulle
förgäta Gud, om än en gång han skickade sitt sändebud till honom.

Sång IV-V Jesus
Sång IV Bebådelse
[Vers 243] Då var det inte länge därefter, som allt hände sig så, som
Gud den allsmäktige många gånger hade lovat människosläktet, att
han sitt himmelska barn hitåt till världen, sin egen son, ville sända för
att han här skulle befria alla folkstammar, människorna, från det onda.
Då kom hans budbärare [250] till Galilealand, Gabriel, Allhärskarens ängel, där han (Gud) kände till en kvinna, en älsklig mö: hon kallades Maria, var en vuxen [gethihan -framdriven] ung kvinna. Hon var
förmält med en tegn, Josef en man av god släkt, [255] denna Davids
dotter: hon var ett så kostbart viv, en from [anthetan -anhettad] kvinna.
Där i Nazaretborg hälsade Guds ängel henne själv med namn, mitt
framför henne, och talade till henne från Gud:
"Hell vara dig Maria" sade han "du är din herre kär, [260] härskaren värdig, emedan du har vett, en kvinna full av älskvärdhet. Du skall
framför alla andra vara en välsignad kvinna. Var inte vek i sinnet,
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frukta inte för ditt liv, jag kom inte hit för att skada dig, inte bringar
jag dig något bländverk [enig drugi thing – ett ting som är bedrägligt]. //
Du skall bli Vår Herres, [265] en moder bland män och skall då föda
en son, den höga himmelkungens son. Bland människor skall han äga
namnet Hêliand. Hans ende kommer aldrig, aldrig slutet på det vida
rike, som han skall råda över, den strålande (folk-)härskaren [thiodan]."
Då talade därefter den unga kvinnan åter [270] till Guds ängel,
det skönaste viv, den allra mest strålande kvinna: "Hur kan det bli så",
sade hon, "att jag skall föda en son? Jag har aldrig varit kunnig om
någon man i min värld." Då hade därefter strax Allhärskarens ängel
ett [is – sitt] ord till denna kvinna: "Genom Guds kraft skall Den Helige Anden komma till dig från Himmelängen. [276b] Därav skall du
få ett barn i denna värld. Herrens kraft skall överskugga dig från den
högste himmelkungen med ett skimmer. Aldrig blir det i denna vida
värld en skönare födsel, [280] aldrig en så strålande bland män, som
när den kommer genom Guds makt."
Då vart därefter kvinnans sinne, efter detta ärende, helt kastat åt
Guds vilja. "Då står jag redo här" sade hon, "till sådan tjänst [ambahtskepi – tjänarskap] som han vill äga mig. [285] jag är (folkets) Guds [thiodgodes -folkgudens] piga. Nu tror jag på dessa ting; det må bli (så) för
mig efter dina ord, alltså må det vara hans vilja, min herres. Inte tvivlar mitt sinne, inte ord, inte sätt."
Så sporde jag, att kvinnan mycket gärna mottog detta Guds ärende, [290] med ljust sinne och med gott sinnelag och med ren [hluttro –
luttrat] trohet. Den Helige Anden blev barnet i hennes sköte och hon
förstod i sitt bröst och också i sitt eget hjärta. Hon sade till dem hon
ville att hon hade blivit havande av Allhärskarens [295] heliga kraft
från Himmelen.
Då vart Josefs håg, hans sinne, bekymrat, då han tidigare hade
köpt sig denna unga kvinna, denna fromma kvinna, denna ädelborna
fru, till brud. Han märkte att hon hade barn i sig. Inte kunde han föreställa sig annat än att han i henne hade den hustru som helt ärligt [300]
hade tagit sig i akt: då kände han ännu inte till härskarens fröjdefulla
budskap.// Dock önskade han inte henne till hustru för sig, inte i hallen till maka, och så började han i sitt sinne att tänka hur han skulle
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lämna henne, så att hon nu inte där blev vigt åt ondskan eller bekymmer. Inte ville han efter detta [305] förråda henne för de många: han
fruktade att människobarnen skulle beröva henne livet.
Så var bland det folket då sedan gammalt lagen, det hebreiska folket, att närhelst en kvinna blivit vigt med orätta så skulle hon alltid,
från detta sängläger, köpa sig [310] fri med sitt liv. Aldrig var den
kvinnan så god att hon länge kunde leva tillsammans med folket, vara
bland människorna.
Då började den vise mannen, den mycket gode människan, Josef,
tänka över dessa ting och hur han kunde [315] förskjuta henne med
list. Då dröjde det inte länge innan Guds ängel, himmelkungens bud,
kom till honom i drömmen och sade honom att väl behålla henne,
älska henna av hjärtat. "Inte skall du", sade han, "vara vred på Maria,
din tjänarinna, hon är en trogen hustru, [320] förakta henne inte hårt,
du skall hålla henne väl, vårda henne i denna värld. Du skall uppfylla
troheten i er vänskap framgent som du gjorde (förr) och hålla ert
frändskap väl.
Inte skall du låta henne vara dig till leda trots att hon är havande
under sina länder, (har) ett barn i sitt sköte. Det kom genom Guds
bud [325] med Den Helige Anden från Himmelängen: det är Jesus
Kristus, Guds eget barn, härskarens son. Du skall hålla honom väl,
med helighet. Inte skall du låta ditt sinne tvivla, (inte) vredgas i din
känsla." Därefter vart mannens sinne vänt, efter dessa ord, [330b] (så)
att han tog henne till hustru, fattade kärlek till den unga kvinnan: erkände Guds makt, härskarens bud, var honom mycket till viljes så att
han måtte hålla henne helig: drog försorg om henne i sitt följe. Och
hon bar allt så rent [335] för Guds nåd, Den Helige Anden, den gode
mannen, tills dess Guds verk mäktigt påminde henne (om) att hon
skulle bringa honom, det allra bästa barnet, till människornas ljus.

Sång V – Födsel
[Vers 339] Då vart från Romaborg den rika (mäktiga) mannens över
alla dessa stora folk, Octavianus' bann och budskap, över hans vida
välde, kommen från kejsaren till varje kung, hemmasittarna, så vitt
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som hans hertigar hade makt över alla länders folk. [345] Man befallde
alla främmande män att uppsöka sitt odalhem, hjältarna sina samlingsplatser, gå sina herrars sändebud till mötes, envar att komma till
den släkt, till det folk varifrån han var, i vars borgar han var född. Det
påbudet utgick över hela den vida världen. Folk begav sig var och en
[350] till alla sina borgar.
Sändebuden for överallt, de som var komna från kejsaren, boklärda var de, och i brev skrev de mycket prydligt ned varje namn, både
på land och man, på det att ingen man bland männen måtte slippa
[355] sådan jordränta, som envar bland männen skulle gälda till honom (kejsaren) för sitt huvud.
Så begav sig också Josef, den gode, i väg med sitt hushåll, så som
Mäktig Gud, härskaren, hade velat det, uppsökte sitt strålande hem,
borgsalen i Betlehem. Det var både [360] mannens hemtrakt och den
heliga unga kvinnans, Marias den goda. Där var den berömda tronstolen som i forna dagar den ädle kungen, David den gode, så länge han
härskade där, en jarl bland Hebréerna, hade ägt, [365] hållit som högsäte. De var av hans hus, komna från hans släkt, båda gott folk av
födsel.
Där sporde jag att den glänsande skapelsen manade på Maria, liksom Guds makt, så att hon just här skulle få en son, [370] föda i Betlehem det starkaste av alla barn, den mäktigaste av alla kungar: den
strålande skulle komma, mäktig, i människors ljus. Det hade det förr,
mången dag, varit syner av och flera tecken på i denna värld.
Då hade allt blivit [375] så som den vise mannen för länge sedan
hade förutsagt det: genom vilken ödmjukhet han hit till sitt jorderike
skulle söka sig av sin egen kraft, för många en förmyndare. Då tog
honom modern, den skönaste av kvinnor, svepte honom i vådor [380]
med vackra smycken, och med sina två händer lade hon honom ljuvligt, den lille mannen, barnet, i en krubba, trots att han hade Guds
kraft, människornas herre. Där satt hans moder framför honom, den
vakande kvinnan vårdade honom själv, [385] höll det heliga barnet:
inte tvivlade hon, den unga kvinnan, i sitt sinne, i sina känslor.
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Fig. 5A&B. Hêliandillustrationer. Under första världskriget och senare på
1920-talet gav man ut Karl Simrocks 60-70 år gamla översättning av Hêliand
i illustrerade utgåvor, med översättarens förord och en ny dedikation (1916)
respektive ett nytt efterord (1926). I de senare blir det ideologiska anslaget
och de nationella övertonerna mycket tydliga. I Hêliand finns det först,
1916/17, i en tid fylld av fiendens hat, ett hopp för dem som i dikten ser den
sin salighets hertig som i sinom tid skall ge fäderneslandet dess beskärda
del av en härlig framtid (Hêliand 1916:IV f.). Tio år senare, sedan kriget förlorats, läser man i stället i efterordet att Hêliand inte är en ”tysk Kristus” utan
frälsaren (Heiland) i tysk dräkt. Frälsaren kan inte bli Hêliand. I stället leder
oss Hêliand ”zum Heiland”, dvs. till Frälsaren. Ordleken till trots är det fortfarande tal om ett härligt tyskt verk (Hêliand 1926:197 & 191). Den tendens till
begynnande besinning som verkar inträda mellan utgåvan med dedikation
och den med efterord syns inte i illustrationerna som mellan utgåvorna blir
markant propagandistiska och kroppsidealt germanska – en mer bjudande
än profetisk Hêliand. Konstnärinnan Ida Carola Ströver, kan till en början,
t.ex. i illustrationen till Bergspredikan (fig. 5A), blanda romerskt och saxiskt i
en glorifierande blid med nyanser, församling och skogsbrynsidyll. Men efter
kriget tar det bjudande, det ariska och svart/vita över i bilden av den framträdande ledargestalten (fig. 5B). De överskuggade lärjungarna lyssnar nu till
sin frälsare från en plats nedanför scenen. Denna illustrerade Hêliand trycktes i 65.000 ex. Tryckningen 1917, 20.000 ex., ingick i serien Liebesgaben
deutscher Hochschüler – under kriget en presumtiv kärleksgåva (Kaufmann
1994) från en kvinna till frontsoldaten – i detta fall avsedd att mellan fältslagen stärka elitens unga man, hans framtidshopp och hans etniskt grundade
nationella och stridande kristna kärlek.

Då blev det uppenbarat för många över denna vida värld och huskarlarna fick veta det där de var, ute på vakt, där de såg till hästarna, [390]
efter fäna på fälten: de såg mörkret dela sig i tu i luften, och Guds ljus
kom strålande genom skyn, och där på fältet omslöt det vakterna. Då
kände de en fruktan, de männen, i sitt sinne: såg den mäktige [395]
Guds ängel komma, som talade till dem, befallde vakterna att intet ont
frukta av ljuset: "Jag skulle", sade han, "i sanning vilja säga er något
mycket underbart, kungöra med stor kraft: Nu är Kristus född, [400] i
själva denna natt, Guds saliga barn, i Davids borg, den gode drotten.
Detta är glädje för människosläktet, alla folk till fromma. För att ni må
finna honom i Betlehemaborg, det rikaste av barn, [405] hav det till ett
tecken, att jag kan säga er med sanna ord, att han ligger svept där, det
barnet, i en krubba; dock är han kung över all jord och himmel och
över människobarnen, världens härskare."
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Rätt som han hade sagt de orden [410] så kom där av änglar en mängd
till den förste, en helig härskara, från Himmelängen, Guds fagra folk
och mycket sade de, många lovord, Herrens män. De upphov sin heliga sång då de vindlade genom molnen till Himmelängen. [415a] Vakterna hörde hur änglaskaran lovsjöng Allsmäktig Gud med mycket
vördnadsfulla ord. "Ära vara nu" sjöng de, "Herren själv i det högsta
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himmelriket [420] och frid på jorden för människornas barn, en god
vilja till folk som erkänner Gud med rent sinne."
Herdarna förstod att de hade förmanats av mäktiga ting, ett glädjens budskap. De återvände till Betlehem [425] samma natt; det var
dem mycket av nöden att de själva måtte (få) se Kristus.

Diktverkets kontext
Tidiga episka dikter avfattade på germanska språk, till exempel Beowulf
och Hêliand betraktades i början av sin reception i nyare tid ofta att
som tyska innan de kunde bli anglosaxiska, gammalsaxiska eller nordvästeuropeiska kulturuttryck. Med sin anknytning till skandinavisk kultur och till det engelska språkområdet förändrades receptionen av Beowulf snabbt, men synen på verket kunde helt fram mot år 1900 betona det specifikt tyskt germanska (jfr. Haarder 1975:248 ff.). Att den
synen fanns med från första början framgår av en artikel av en pastor
Outzen i den tysksinnade och politiskt liberala tidskriften Kieler Blätter
(Outzen 1816:321ff.; Haarder 1975:13ff.). Outzens artikel är en nationalistisk plaidoyer för Beowulf som tysk furstespegel och uppfostringssaga (Outzen 1816; Vogel 1989:56 ff.;). Hêliand å sin sida har haft svårare att lämna det nationalistiska facket. I förord, kommentarer, illustrationer och användning blev dikten tysk (fig. 5A&B). Men stegvis efter andra världskriget, inte minst i jesuiten G. Ronald Murphy's essayer i The Saxon Savior, har Hêliand blivit uttryck för ett bredare kulturellt
fenomen. Det är därför den åter blivit värd att ta upp till diskussion
(jfr. Norr 1998:47f.; Lager 2002:221f.). Murphy ser Hêliand som en
saxonization eller northernization av evangelierna (Murphy 1989:4) och
han har på många sätt rätt i sin karakteristik; ändå måste man förstå
att redan då Hêliand skrevs gick det att ha synpunkter på dess evangeliska karaktär och fråga sig om dikten var mer tendens än evangelium.
Som också Murphy påpekar, förhåller det sig så att man översätter Tatianus’ evangelieharmoni, Diatessaron till gammalhögtyska från
dess latinska variant (t.ex. Masser 1994), samtidigt med att någon diktar Hêliand i ett kloster i t.ex. Fulda, Corvey, Essen eller Werden,.
Översättningen gör man i samma kloster, nästgårds eller i kloster
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inom samma nätverk av institutioner. Därför hade alla översättningsproblem sannolikt en rimlig ortodox lösning i början av 800-talet och
skulle Hêliandförfattaren ha behövt ett religiöst rättesnöre, så måste
det ha funnits till hands. Nu är det emellertid klart att författarens syfte är att göra avsteg och tolkningar, inte att meddela oss en ortodox
översättning av evangelierna eller Diatessaron. Han presterar i stället en
gendiktning som skall övertyga om Kristendomens fördelar utan att
våldföra sig för mycket på evangelierna – kort sagt en tolkning av
evangelierna, eller av Diatessaron, i en berättelse som följer evangelieharmoniens struktur snarare än evangeliernas. Till skillnad från evangelierna är Hêliand en berättelse som vill åstadkomma kulturmöte och
-syntes.

Diktverkets struktur
Då det blev viktigt att göra Jesu liv meningsfullt för människor som
förstod saxiska, dvs. för folk i dagens Nordvästtyskland mellan Rhen
och Danevirke, visade sig återberättelsen av evangeliernas skildring av
Jesu liv vara en framkomlig väg. Berättelsen liknar naturligt nog en
missionsstrategi: genom att berätta om Jesus som ett livsförlopp kan
man göra innehållet i kristen tro begripligt och välbekant. Någon generation efter att frankerna lyckats underkuva sachsarna i början av
800-talet, blev det uppenbarligen viktigt att skriva ned en sådan berättelse om Jesu liv i en samlad form. I dag framstår dock inte underkuvandet och kristnandet av saxarna som det primära skälet att framställa dikten. Snarare framstår förordets hänvisning till ”Ludvig den frommastes” önskan att få berättelsen om Jesu liv nedtecknat (jfr. Eichoff
& Rauch 1973), som avslutningen på en berättartradition med förkristna anor. I en fast grundad ortodox kristen kultur, som den börjar
utvecklas i Nordvästtyskland i mitten av 800-talet, finns det naturligtvis ingen anledning att redigera och översätta evangelierna (jfr. Nilsson 1989).
Samtidigt som man har all anledning att beundra den anonyma
författaren, som lyckades få ihop det hela i ett manuskript, är ekona av
en oral epik så tydliga att man ändå måste tänka sig att författaren i
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stället för att ge oss sina helt egna tolkningar av evangelierna delvis
faller tillbaka på en muntlig, missions- eller förkunnelserelaterad, tradition och någon form av konsensus vad gäller tolkning och avsteg. Hêliand antyder att Jesu liv varit ett av de öden, vilka liksom Beowulfs,
gett stoff till en krets av episka berättelser med hjältemotiv. Beowulf
som med sina 14 följeslagare reser runt och räddar världen är inte helt
olik Jesus/Hêliand med sina lärjungar.
Resultatet är hur som helst imponerande: en episk dikt varav det
mesta finns kvar, knappt 6000 långrader ordnade i 71 smärre berättelser eller sånger. I den sjuttioförsta berättelsen når vi fram till Kristi
himmelfärdsdag, men manuskripten bryter mitt i kapitlet utan att vi
nått helt fram till slutet på berättelsen. Dessutom verkar det sannolikt
att det saknas en form av epilog, en egen sång som rundar av dikten
på samma sätt som den första sången introducerar alla övriga berättelser. Olika sätt att betrakta verkets övergripande struktur gör det sannolikt att dess centrala sång är Sång 38 varför det av symmetriska skäl
väl kan saknas några sånger (Rathofer 1962; Taeger 1984; Murphy
1992:221-230; Therus i tryck.).
Formellt sett finns det inga skäl, i själva berättelsen, att peka ut de
fyra sångerna efter den första, dvs. Sång II - V , som en enhet. Tvärtom,
händelserna i Sång II introduceras i den första sången med några abrupt insatta rader som visar att den andra sången redan förelegat som
fristående berättelse. Det är alltså klart hur det hela skall börja och
författaren behöver några överledande rader som flaggar för berättelsen om Sakarias i templet (jfr. Lukas 1:5 ff.). I denna den första sången berättar han emellertid för mycket och man märker upprepningen
mellan slutet på den första sången och början på den andra. Första
sången är ett formellt korrekt läsestycke medan den andra är en diktad
berättelse. Övergången i slutet av Sång V mot barndomsfasen i Jesu liv
är mycket smidigare, en antydan om vad som komma skall i Sång VI .
De fyra sångerna, II - V , är helt enkelt författarens sätt att handskas
med det stoff i evangelierna som förbereder och skildrar Jesu ankomst
till vår värld. I marknadsstrategiska termer, som inte känns helt främmande med tanke på författarens metodiska upplägg är de fyra sångerna uttryck för produktutvecklingsfasen. Därför är sångerna en tydlig
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inledning som kulminerar i Jesu födelse, men en enhet endast som en
upptakt till den sociala delen av hans liv. De är den mytiskt färgade
införingen i huvudpersonens familj och krets.
Än i dag sker det att den sammanhållna Jesusberättelsens form
smittar av sig på den komplexa (manliga) kulturhjältens harmoniska
biografi – heter han Darwin eller Joyce börjar det hela just med en
införing i huvudpersonens familj och krets – en havandeskapsparafras
(jfr. Desmond & Moore 1991:5-12; Ellmann 1959:9-21)? Det politiska
nuets handlingsman, till exempel en John Adams, kan det i stället vara
skäl att introducera ung, vuxen och självständig (jfr. Mcullough
2001:17-30).
Sång II och III är egentligen en berättelse som författaren delat på
mitten, mitt i en dramatisk scen. Den första delen, Sång II, handlar om
bebådelse och den andre om födsel. Sång IV och V handlar om samma
sak, men här är det tal om två mera fristående episoder av vilka den
andra endast formellt visar tillbaka till den första.
Ser man på de 70 fullständiga sångernas längd, så varierar den
mellan 48 och 121 långrader. Längden på en sång tenderar att falla i
klasser om 12 långrader eller om man vill 24 halvrader, till exempel i
klassen som rymmer de sånger som består av mellan 72 och 83 långrader. I den klassen och i de andra är det tydligt att sånger vars längd
skulle komma dem att falla sist i en sådan klass, det vill säga på klassens 9. till 12. långrad, är relativt få. Genomsnittligt sett är en sång
84,5 rader lång.
Tendensen att undvika berättelser vars längd faller högst i en
klass, antyder att författaren, trots att han står fri att berätta hur långt
han vill, ändå tänker lite grann i berättartekniska moduler om ungefär
12 eller 6 rader. Ser man närmare på texten i de fyra aktuella sångerna
bekräftas ~6- och ~12-talens betydelse. Sångarna är med andra ord
uppbyggda av små passager som oftast är knappt 12 rader långa, om
de inte är lite mer än hälften. Och det finns tendenser till att en passage om ca 12 rader kan delas i två ungefär lika stora delar (jfr. vv. 106116; 295-306). Passagerna skall inte uppfattas som strofmoduler utan
snarare som en informell struktur som ger berättelsen rytm eller växelverkan mellan en standardlång och en standardkort passage. Det är
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lika många korta som långa passager och tre fjärdedelar av alla passageövergångar är från en kort till en lång eller vice versa. Egentligen
speglar dessa passagelängder själva föredraget och till det hör också
pausen. Tänker man sig att pausen efter knappt 12 rader normalt är
lite längre än den efter drygt 6, så kan känslan av rytmen 1:2 mellan en
kort och en lång passage ha varit ganska tydlig. Som kontrast till det
vanliga finns det tre avvikelser – två särskilt korta och en uppenbart
lång passage.
Det kan ta cirka en minut att deklamera 12 rader och därför ungefär 7 minuter att recitera en standardberättelse på ca 84 rader med
pauser och allt.
Författaren undviker pausekonomiskt att låta två långrader bilda
en avslutad mening, och han har en tendens att låta sina meningar
börja och sluta mitt i en långrad. När han måste, eller när han väljer
att börja i början av en långraden sker det oftast med ordet thô – då,
som hänger lite i luften. Det speglar hans vilja att ta i lite extra när han
inte börjar i mitten av raden.
Vi kan vara ganska säkra på att Hêliandförfattaren tyckte sig se att
evangelierna egentligen berättade om ett enhetligt liv. Och det är tydligt att författaren tillhör en tid då både versen och den samlade
(muntliga) berättelsen var viktiga. Ändå lever han i en övergångsperiod, och snart skall Otfried författa sin evangeliebok (16.000 rader)
som bättre respekterar evangelierna, om än frikostigt kommenterade.
Otfried använder sig också av den episka versraden, som i hans fall är
den nya formen med ändrimmade halvrader i trimeter utan allitterationer. Jämför man Beowulf, Hêliand och Otfrieds Evangelienbuch är det
uppenbart att de två förre har mycket mer med varandra att göra än
med den sista. Hêliand representerar med andra ord slutet på en tradition. Evangelieharmonier blir så småningom barnkammardidaktik och
den som läser en halvtimmes Hêliand som godnattsaga har att göra ett
par veckor.
Trots sitt diatessaronperspektiv tillåter författaren sig att lägga
Johannes födelse före Maria bebådelse och han stoppar naturligtvis in
Josefs bekymmer från Matteusevangeliet mellan bebådelsen och Jesu
födelse.
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Fig. 6. Från Diatessaron kapitel II – VI, till Hêliand sång II-V. Författaren härmar sina förlagor från Diatessaron kapitel II-VI och stuvar om i ordningsföljden. Först skär han bort, sedan omgrupperar han och sist sätter han
ihop två berättelse.

I förhållande till ordningsföljden i Diatessaron ser operationerna ut
som i fig. 6. Därför blir både den tredje och den fjärde sången i Hêliand tvådelade.
Lovsånger och genealogier är diatessaronpartier som helt sonika
skurits bort, och tematiskt sett låter Hêliandförfattaren Lukasevangeliets betoning av kvinnogemenskap försvinna. Så måste det bli om man
väljer att separera berättelsen om Elisabet från berättelsen om Maria.
Även om man utgår från Diatessaron framstår omstuvningarna och
redigeringarna av evangelierna som kraftiga och denna författarens
självständighet syns också i den utförlighet med vilken han bearbetar
den text som är kvar. I genomsnitt skriver han tre gånger så långt som
diatessaronförfattaren Tatianus. Men när han skall beskriva Johannes
födelse och den tid Elisabet är havande och Sakarias stum, bygger han
ut 12 verser hos Lukas eller 28 rader i Diatessaron till det sexdubbla
eller 84 långrader (Lukas 1:19-22 samt Lukas 1:57-64: Tatianus:sid.
27:14-26 samt sid. 30:21-31:1; Hêliand vv. 159-243). Här förefaller det
som om författaren har något på hjärta som inte står i evangelierna.
Det är naturligtvis viljan att parallellisera berättelsen om Johannes
med berättelsen om Jesus som ligger bakom tillvägagångssättet.
Sammanfattande kan man säga att en kulturvetenskaplig tolkning
av texterna måste bygga på att man först delar upp de fyra sångerna i
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Fig. 7. I stället för att se de fyra sångerna som en linjär berättelse, kan de
också ses som en berättelse med en symmetrisk valnötsstruktur, där de
yttre händelserna bildar två skal kring en kärna som består av en berättelse
om två par som var för sig är hopsatta av en man och en kvinna.

passager. Därefter etiketterar man sångerna som antingen "bebådelse"
eller "födsel" och sist skall man samla dem i "berättelsen om Johannes" och "berättelsen om Jesus".
Trots att det linjära draget är det primära, kan man också se på
Sång II-V som en sammanhållen skildring av Johannes’ och Jesu födelse. Sett på detta sätt befinner sig Elisabet och Maria som förtröstansfulla och engagerade kvinnor i mitten omgivna av Sakarias och Josef
som kännetecknas av var sin form av manligt bryderi. Längst ute,
dvs. i början och slutet, läser vi reportagen om Sakarias' tempeltjänst
och Jesu födelse (fig. 7). Sett på detta sätt får berättelsen valnötsstruktur – två skal omsluter en tudelad kärna vars båda hälfter (de
två gifta eller trolovade paren) i sin tur kan sägas vara sammansatta
av två delar (en man och en kvinna). En liknande lite enklare valnötsstruktur kan man finna i Codex Regius (Herschend 2002a:129).
På det här sättet får författaren tillbaka kvinnoperspektivet –
inte bibelns släktskap och kvinnogemenskap, men väl ett uppenbart
genusperspektiv där kvinnligt och manligt genus kompletterar varandra på ett för det kvinnliga smickrande om än för oss att se kanske
förljuget eller starkt klassberoende sätt.
När författaren gjort dessa strukturer till sina, kan han anlägga ett
eget perspektiv. Det är socialt och det löper längs två huvudlinjer.
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Den första är den förnyelse av hela samhället som tar sin början med
Jesu födelse. Den linjen är trogen evangeliernas grundtema. Den
andra framhäver samhällets hierarkiska struktur och visar oss att förändring fortplantar sig från pyramidens topp mot dess botten. Eftersom evangelierna rymmer en helt annan samhällssyn måste mycket
undertryckas, tilläggas och läggas till rätta för att det nya perspektivet
skall bli tydligt. Han lyckas väl i sitt uppsåt.
Författaren behöver av och till förhåller sig till sitt material så
som man förhåller sig till en berättelse från ett annat land och en annan kontext som delvis skymmer vad han finner vara berättelsens rätta innebörd. Samtidigt måste han respektera sin källa och det främmande. Därför behöver han sätta det främmande in i dess egentliga
sammanhang. Som modern läsare slås man med andra ord av att det
finns en etnografisk med ty åtföljande etnocentrisk dimension i Hêliand. Det är bland annat med hjälp av sin etnocentri som författaren
kommer bakom evangeliernas yttre form och tycker sig blottlägga deras inre sanning. Den förtrycktes perspektiv och det främmande i Diatessaron är för honom endast staffage och draperi som döljer den
egentliga evangeliska sanningen; det ”glada budskapet” som ligger i
den överklassinitierade och kunga- eller drottledda samhällsutvecklingen. Härav ser man, om inte annat, vilken skvader som gömmer sig
i Karl Simrocks karakteristik av dikten som "den i tyskt blod och liv
förvandlade kristendomen" (Simrock 1856). Hêliand förvandlar inte
kristendomen genom att klistra ihop tro och tyskhet – den vinklar
kristendomen socialt och chauvenistiskt.
I Hêliand ställs det sociala grupperspektivet mot det individuella
och det går så mycket lättare som den kvinnliga gemenskapen fallit
bort. Huvudpersonerna agerar individuellt eller som ena parten i ett
parförhållande. Kollektiven är antingen de sociala normernas eller
Guds förlängda arm. De agerar som en man eller ängel och det gör de
också i evangelierna. På grund av den etnocentriska synen i Hêliand
och den klassbundna individualiteten, minskar betydelsen av kollektiven ju närmare vi befinner oss samhällstoppen och vice versa.
I sin 1500-tals katalog över det material som teologen Matthias
Flacius själv såg som det sanna vittnesbördet om de strömningar inom
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kristendomen, som på hans tidigreformatoriska tid fann ett mer samlat uttryck i reformationens teologi, centrerat kring lutherdomen,
översätter Flacius en nu försvunnen prolog och en introducerande
dikt av Hêliandförfattaren till latin (Flacius 1567:136; Frank 1990:
167f.). Flacius låter båda texterna stå okommenterade, och läsaren får
själv inse den nygamla betydelsen av att kunna meddela högläst undervisning i Gamla och Nya testamentet på modersmålet för allt folket,
cunctus populus. I prologen står det att Ludouuicus piisimus Augustus, som
kan tänkas vara så väl ”den fromme” som ”den tyske” kejsaren eller
Augustus, lade ut beställning på verket (Geuenich 2000:323f.). Lite
blygsamt framhåller skalden att han fick uppdraget för att han som
skald bland saxarna inte ansågs ovärdig. Mot bakgrund av detta furstliga beskydd och uppdraget att ensam åta sig att ge folket en bibel, får
läsaren själv värdera den lite haltande jämförelsen med den bibelöversättande Luther i Wartburg som man skulle kunna peka ut. Aristokratiskt understött politisk och teologisk reform för allt folket, är kanske
den gemensamma nämnare som är lättast att se mellan 800- och 1500talet. Eftersom Flacius enbart citerar inledande texter, har han knappast någon djupare insikt i Genesis och Hêliand, de texter som prologen
och dikten hör ihop med (jfr. referenserna i Eichoff & Rauch 1973).
Hade han haft det skulle han hursomhelst ha haft svårt att förhålla sig
till de paralleller i relationen till tro och överhet som man kan se både
i reformationens teologi och i Hêliand.

Den episka tekniken
Passagernas varierande längd skapar inte bara rytm. Variationen är
också en del av den episka tekniken. Den sista passagen i Sång V är till
exempel kort och abrupt för att väcka intresset för nästa sång, som
börjar vid krubban. På motsvarande sätt är det mycket långdragna
gnället, som Sakarias består oss i slutet av Sång II, tänkt att fördröja
den upplösning av situationen som kommer i nästa sång – ett numera
slitet följetonggrepp. Där, i nästa sång, skildras Gabriels irritation kort
och skarpt (vv 159-63), och när Gabriel därefter uttalar sin dom över
Sakarias, är han så bestämd, att författaren inte vågar falla honom i
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talet efter ett par tre ord med sitt vanliga quad he – "sade han" (jfr. vv.
164-170a).
Då Maria kring rad 285 i en plötslig sinnesförändring känner att
hon vill låta sig ägas av Gud, så är det en kort passage som framhäver
nuet och som kontrasterar mot de två längre vari Gabriel först lägger
ut texten och Maria sedan undrar hur konceptionen skall gå till, innan
Gabriel försäkrar henne att den, liksom förlossningen, kommer att
vara en synnerligen tillfredsställande händelse. Som kontrast till sin
föresats att vara utförlig när han beskriver Sakarias' reproduktionsbekymmer och besvärande ålderskrämpor, fattar poeten sig kort om Elisabets förtröstan, havandeskap och förlossning (vv 192b-201b). Till
och med långraderna blir få och korta den tid hon är havande, som
ändå är lång jämfört med konceptionens ögonblicklighet. Och har
man inte redan förstått, så säger oss den distinkta skildringen av det
vackra barnets friska drag, att det inte är Sakarias som blivit far, utan
den resoluta och förtröstansfulla Elisabet som blivit mor. Tekniskt
sett präglas berättelserna alltså av växlingen mellan långa och korta
passager med variationer som leder oss till kort-korta och lång-långa.
Författaren använder sig medvetet, men försiktigt, av kontrastverkan.
Berättarstilen är lite dröjande med många parantetiska förtydliganden och en i tidig germansk dikt välutvecklad förkärlek för utvidgningar som särskilt i Hêliand är parat med en tendens, ett medvetet
stildrag, att säga något två gånger på ungefär samma sätt, trots att det
säkert räckt att säga det en gång – så kallad parallellism (jfr. Colliander
1912:3ff.). Det parantetiska draget beror delvis på att evangelierna
måste följas, för med dem som rättesnöre blir det möjligt att göra utvidgningar och berättartekniska poänger av att historien, som, trots att
den är klädd i saxisk dräkt, egentligen utspelar sig i det främmande där
seder och bruk kan tarva en och annan förklaring. Därför kan man
vara säker på att när "hebreiska folk" inom parantes kommer på tal,
då är den anmärkningsvärda etniska mångfalden och de främmande
seder och bruk, som tydligen finns, inte långt borta. När Josef funderar på hur han på ett snyggt sätt skall förskjuta Maria efter hennes
träff med Guds helige ande, måste författaren därför omedelbart
skynda till hjälp och förklara att "hebreiska folk" sedan gammalt låtit
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kvinnor betala med sina liv för den form av "sängläger" som uppkommer i samband med "orätt" vigsel. Samtidigt som författaren genom sitt ordval visar sig förtrogen med företeelsen, antyder utläggningen om Josef, tillsammans med noten om hebréerna, att otroheten
i hans värld ännu inte kan stämplas som "enkelt hor med ogift gud"
och straffas med döden (jfr. vv. 305b-312a). Med kristenheten kommer den tiden så småningom också till Sachsen, men än så länge kan
författaren, dels som av en händelse råka så ett litet antisemitiskt frö,
dels prisa den enskilde och goda juden, Josef, som vägledd av Gabriel,
valde att tysta ned saken på ett civiliserat och hedrande sätt. Så bekräftar den etnocentriska individualismen sig själv, medvetet eller omedvetet, när den utforskar det främmande och dess former i etnocentrismens och chauvinismens eget böjningsmönster.
Det finns också politiska åsikter som kan smygas in i samma parantetiska veva som något kulturspecifikt förklaras. Octavianus', dvs.
kejsar Augustus’ skattskrivare behöver t.ex. utredas i en förklarande
parantes om man skall inse vad de egentligen håller på med (vv 350b
– 356a). Det är avgifter för jord som sysselsätter dem och det är inget
okontroversiellt ämne eftersom just sådana avgifter var en av karolingernas inkomstkällor och ett av deras styrmedel (McKitterick 1983:
85-87; 122). Hela stycket präglas av begreppen "sändebud", "påbud"
och "brev" missi, bannum och cartula som är centrala begrepp i Karolingisk maktutövning och förvaltning (jfr. McKitterick 1983:77; 93-97;
126-27 & 80-85). Hemmasittarna kan dessutom ses som en parallell
till de grevar som administrerade grevskapen och som just besöktes av
kejsarens utsända, hans missi, som vid mitten av 800-talet mycket väl
kunde vara hertigar (McKitterick 1983:91).
Man kan tänka sig att många var emot ekonomiska pålagor, och
en skald med bakgrund i ett ekonomisk och andligt fristående klosterväsen, kan ha varit kritisk till den religiösa och världslig inblandning i
klostrens affärer, som kejsarmakten gav sig in på, t.ex. genom att
standardisera klosterreglerna eller utnämnde lekmän till abbotar
(Mckitterick 1983:109-124). Han kan alltså ha haft sina skäl att låta
osminkat avgiftstvång och kontrollsamhälle skymta fram i sin berättel-
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se. Men varför inte säga som det står i evangelierna att det var från
kejsar Augustus som påbudet utgick?
Inte heller Diatessaron kan förmå sig att tala om Augustus, utan
översätter latinets a cesare augusto – "från kejsar Augustus", med fon
demo aluualten keisure – "från den allsmäktige kejsaren". Diatessaronöversättaren kan möjligtvis försvara sig med att alla kanske inte kände
till vem Augustus var, men det är ju inget skäl för Hêliandförfattaren
att välja det ovanligare namnet Octavianus. Inte heller är det troligt att
Augustus var okänd. Tvärtom, utöver att vara ett namn är Augustus
ett levande härskarbegrepp och -epitet som man också ger den karolingiska kejsaren och hans söner (jfr. Geuenich 2000). Hela det bibelarbete och hela den religiösa iver, varav Hêliand sannolikt är en del,
initierades förmodligen av en medlem ur den kejserliga familjen som
med rätta kan bära både namn, tillnamn och titel Ludouuicus pijssimus
Augustus – Ludvig den frommaste Augustus.
Vare sig Diatessarons översättare eller Hêliandförfattaren kan kosta
på sig att rent ut skriva "Augustus", för då blir kritiken av ämbetet
uppenbar. Genom att omtala Rom och välja det högljutt avvikande
"Octavianus" pekar Hêliandförfattaren tydligt ut något som är korrekt
och oantastligt, men samtidigt så udda att vanligt folk måste få förklarat för sig vem Octavianus är. Därför blir effekten till slut att författaren i alla fall pekar ut begreppet "augustus", och således en vilken som
helst Augustus, utan att kunna anklagas för att göra just det. Skulle
man likväl anklaga honom, kan han hänvisa till poesins krav. Han behöver Octavianus i följande öppningssats:
Thô uuard fon Rûmu-burg
obar alla thesa irmin-thiod
ban endi bodskepi.

rikes mannes
Octaviânas

I översättning betyder satsen: ”Då kom från Romaborg den rike mannens över alla dessa jordens folk, Octavianus' bann och budskap.”
Här duger det inte med Augustas för i det ordet kan man bara
lägga en höjning och det på "gu". Hêliandförfattaren behöver två till
sin halvrad och åtminstone den ena, egentligen den första, bör vara en
vokal. Octaviânas passar därför, om inte strålande så ändå bra nog.
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Också uttrycket rikes mannes är problematiskt. Visserligen kallas
den förmögna mannen, som i Hêliand har elefantsvårt att komma genom nålsögat in i Guds rike, för ôdag (jfr. vv. 3298 & 3305; Lukas:10,25) och det uttrycket hänger ihop med den rikedom som ligger
i markägande (dvs. ”odal”). Men den rike mannen, framför vars dörr
Lazarus ligger, beskrivs både med ôdag och riki (vv 3338 & 3348).
Makt och pengar följs helt enkelt åt bredvid jordinnehav, och skattläggning är ju hela syftet med Augustus’ mantalsskrivningen. Men
visst, skulle någon tycka att det är olämpligt att kalla en jordräntekrävande kejsare "den rike mannen", bara för att få ett stavrim på "r", så
måste man säga att riki oftast betyder "mäktig" i största allmänhet,
och så neutralt översätter de flesta (jfr. Murphy 1992:15 & not 156).
Ordet riki färgas med andra ord av sin läsare och sitt sammanhang
och Hêliandförfattaren verkar inte vara så naiv eller så trogen sin tids
moderna samhälle som man kan tro. På tal om den aktuella passagen
har inte minst Murphy påpekat att detta (Murphy 1992:not 22).
Socialt står författaren på den för- eller protokristna samhällshierarkins sida: gärna herrar, ansvarfull kunga- eller drottmakt, men inga
skattelängder (jfr. Dennis Greens (1965) analys av den med tiden växlande innebörden i herre-termerna frâho, drohtin och herro).

Gabriel och Rígr
Figur 7 och 6 antyder strukturer som passar till två grundläggande sätt
att förhålla sig till de fyra sångerna. Det är sätt som går bortom den
omedelbara berättelsen om Johannes' och Jesu födelse och författarens vilja att återberätta evangelierna harmoniskt. Det ena förhållningssättet ser sångerna som berättelsen om den mänskliga dyaden
paret och dess bärare, hon och han (fig. 7); det andra pekar i stället ut
berättelsen om två av Guds ingripanden i jordelivet på tröskeln till en
ny tid – först ett och sedan ett till (fig. 6). Den första strukturen knyter
an till Skírnes roll som friare och därigenom till ett större genusperspektiv. Den andra kan sägas hänga ihop med Rígs roll som samhällsordnande sändebud. I Hêliandavsnitten så väl som i Rígsþula besöker
himmelens sändebud jorden och det är hans metod (besök och därpå
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följande havandeskap) och Hêliands sociala perspektiv, som förbinder
Gabriel och Rígr.
I Rígsþula kommer guden, eller vem den Heimdalliknande Rígr nu
är, på besök hos tre par. Han har en mission och han är sannolikt,
som Gabriel säger när han förklarar saken för Sakarias, hitskickat (Hêliand v. 123; Rígsþula: ingress). Rígr sover i samma säng som makarna i
tre nätter och nio månader senare föder kvinnan en son. Vi tror att
Rígr lägrar kvinnan medan mannen diskret vänder ryggen till, men
inget sägs just om hur konceptionen går till. Det skulle ju kunna tänkas att Rígs blotta närvaro leder till att kvinnor blir med barn, att han
förmedlar det som i Hêliand är Herrens barnalstrande kraft från Himmelängen. Bakom Rígr kan vi ana Oden eller kanske Frö. Hursomhelst är det inget socialt problem för kvinnorna i Rígsþula att visa sig
vara havande och det är det inte heller för Elisabet som ju också är
gift. I båda berättelserna är det kvinnorna som är de socialt kapabla
och positiva. De bjuder gästen på mat i Rígsþula och kommer väl
överens med Gabriel och det gudomliga i Hêliand. Män är passiva eller
negativa i det mötet.
Paret som fungerande social enhet är viktigt i Rígsþula, och Hêliandförfattaren gör mer än evangelierna för att framställa Elisabet och
Sakarias, så väl som Maria och Josef, som par. Josef har betalat brudköpet för Maria (Hêliand vv. 295f.) och det är mer än att vara trolovad.
Därför säger Hêliandförfattaren inte heller om Maria att hon var "ämnat åt" utan Sea en thegan habda, Ioseph gimahlit – ”hon hade en tegn, Josef, förmält”, eller som vi skulle säga "gift sig med". Egentligen är det
disponsata – trolovad som menas, men fornsaxiskan kan inte skilja mellan förmäla och trolova, sannolikt för att det ligger en form av bindande kontrakt bakom båda tillstånden (Hêliand vv. 290-95). I samma
anda betonar ängeln, som i drömmen talar till Josef, vikten av det sociala samlivet (Hêliand vv. 330-35). I Hêliand framgår parets styrka också av att Elisabet vet precis hur det förhåller sig med Guds ängel och
hans undervisande budskap, och det kan hon ju inte ha hört av Sakarias. Hon har träffat ängeln fast vi inte direkt får höra talas om det.
Det är heller ingen som tvivlar på att Ödet och Gud i kraftig förening
står bakom det barn Elisabet uppenbarligen fött fram (Hêliand vv.
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125f.; 209-215). I evangeliet är Elisabet mer passiv och Ödet syns naturligtvis inte till. Elisabet vet att barnet skall heta Johannes och hänvisar till inte alls till Gabriel och Guds undervisning. Johannes är Elisabets och Sakarias' barn och det har tillkommit på det vanliga sättet.
I Rígsþula, så väl som i Hêliand, blir kvinnor i socialt fungerade par
havande genom gudomligt ingripande – lite oklart hur – men kontentan är att en gud i någon form reproducerar sig genom barnen. (Hêliand vv. 213f.; 246f.).
I Rígsþula beror barnens sociala rang på moderns och det görs därför ett nummer av att definiera föräldrarna i sociala termer. Samma
socialhierarkiska perspektiv dominerar också i Hêliand, trots att det där
naturligtvis inte kan finnas några trälar. I Evangelierna finns det ingen
social skillnad på Elisabet, Josef, Maria och Sakarias. Däremot finns
det en skillnad i ålder.
I Rígsþula är det som bekant så att ålder och social ställning hör
ihop, ju äldre, desto lägre social rang. Hur skiljer sig då i Hêliand Sakarias och Elisabet från Josef och Maria? Skillnaden är påtaglig: Sakarias och Elisabet är mer eller mindre normbundna eller konventionella
individer inom den kollektiva släktstruktur som dominerar samhället
på nivån just under dess ledarskikt (Hêliand vv. 225ff.). De är båda i
direktkontakt med folk och grupper av människor eller släkt, som kan
tränga sig på och undra (Hêliand vv. 180ff; 202ff.) – om de inte rent av
sättar Elisabets åsikter i fråga (Hêliand vv. 221ff.). Det åldriga paret
tillhör gruppen och får finna sig i det. Deras herrar distanserar sig
dessutom från deras problem och nöjer sig med att Sakarias uppfyller
sin plikt varvid herrarnas skyldigheter gentemot Gud regleras (Hêliand
vv. 190f.). Om dessa människor glömmer bort sin ställning och trilskas, som Sakarias när han inte fattar vad Gabriel säger, måste de å
andra sidan straffas, till exempel med stumhet. Det finns en blandning
av klokskap och dårskap inom den grupp Elisabet och Sakarias tillhör
och därför liknar Sakarias dåraktiga kverulans (Hêliand vv. 138-158)
den som Elisabets släkting, "den övermodiga rinken" ger uttryck för
(Hêliand vv. 220-228). Det är precis ett sådant beteende man kan vänta
sig av vissa medlemmar i denna grupp, men det är å andra sidan också
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Elisabets förnuft. Därför får hennes försvar för namnet Johannes stöd
av en klok man i kollektivet (Hêliand vv. 215ff.; 225ff.).
Ytterligare ett sätt att beskriva det sociala lag vari de två hör
hemma finner vi i beskrivningen av hur Sakarias blev gift. Han beskriver det för Gabriel: ”Efter tjugo vintrar i vår värld kom det en kvinna till
mig” (Hêliand vv. 144-45), varefter Sakarias väljer sig henne till brud
(Hêliand v. 147b). Det är en parallell till det arrangerade äktenskap som
gör Snör och Karl till ett par i Rígsþula (v. 23). I den fria medelklass,
som bland annat karakteriseras av arrangerade äktenskapsval, kan det
finnas krigare, som till exempel "rinken", och folk med "vinsal", dvs
rumsfunktionen hall, som till exempel Sakarias. Samtidigt är det klart
att människorna i denna grupp kan åläggas och därför också utföra
olika sysslor inom kultgemenskapen. De kan till exempel gå runt altaret med det heliga rykande kärlet (Hêliand vv. 107ff.). Hêliandförfattaren är noga med att framhålla att detta inte är ett enskilt initiativ, utan
en befallning, och anledningen till att Sakarias är ensam med rökelse
och altare skall man söka i de hebreiska sederna. De är avvikande eftersom inte alla följer med in i templet.
I Hêliand görs det med andra ord mycket ut av att beskriva Elisabet och Sakarias sociala rang och vi förstår precis vilken familj den
rangen motsvarar i det norröna systemet som vi möter i Rígsþula. Därför tillhör Elisabet och Sakarias samhällets breda, men fria lager, och
därför är det så fantastiskt att Johannes kan födas in i denna sociala
miljö. Men egentligen bryter inte Johannes det rollmönster som passar
till hans socialgrupp. Att han är bättre än de flesta av de sina beror på
att han skall blir Kristes gesid – ”Kristi följeslagare” och det kräver personliga kvalitéer (Hêliand vv. 129-135) som alltså kan finnas i medelklassen. Men han är fortfarande gesid, om än med eget följe, eller om
man vill rink. Och han dör som en sådan kan förväntas dö, det vill
säga för sin herres sak, sedan han angripit Herodes' blodskam. I kraft
av sitt ursprung är han emellertid garanterat en plats (som gesid) också i
himmelen (jfr. Hêliand Sång 33).
I motsats till Elisabet och Sakarias tillhör Josef och Maria uppenbarligen samhällets överklass. De karakteriseras därför av sin ungdom,
sitt välstånd, sin släkt, sin personliga integritet och sitt oberoende av

61

Ackulturation och kulturkonflikt

kollektivet. Det är tydligt att Josefs ursprungliga hem är borgen i Betlehem i vars sal kung Davids tron står. Det är en tronstol som i dessa
herodiska dagar förlorat sin karaktär av punkt i maktens centrum, men
den är naturligtvis en tillgång (Hêliand vv. 356-365). Det är borgen
också, och man behöver inte tänka sig den som försvarsanläggning.
Borg är den socialt betydelsefulla bebyggelsen. Den kan ha många
former och kan till och med beteckna själva hallbyggnaden men inte
rummet. (jfr. Wolfram 1988:101; Herschend 1997:26 eller det arkeologiska exemplet Borg i Lofoten, Stamsö Munch & al. 2003).
Josef reser till borgen i Betlehem med sitt hushåll som är så stort
att man kan ha olika rang inom hans följe. Där ingår också huskarlar
och hästar med flera djur (Hêliand vv. 356-7; 334; 388-90). Det är helt
enkelt ett stort följe som dra ut från Nazareth, varför hemmet där och
i Betlehem kan antas vara ganska stora byggnadskomplex. Josef tillhör
den ekonomiska överklassen, trots att han inte är bland de jarlar som
roar sig hos Herodes. Något stall eller härbärge är det därför inte tal
om att vistas i och krubban är med, enbart för att den är så avvikande
att den kan duga som tecken. Jesus är inte lindat! Han är insvept i
smyckade vådor. Eftersom både Josef och Maria tillhör Davids familj
sägs de också av födsel vara förmer. De sägs vara goda och det betyder att de ingår i de sociala lag där man engagerar sig i godhetskontrakt. Josef och Maria tillhör med andra ord överklassen (Hêliand vv.
365-7; jfr. Herschend 1998a).
I Rígsþula och Hêliand är personliga egenskaper visserligen något
som främst visar sig under ens livstid, men man kan dock också födas
med bra anlag. En av de medfödda egenskaper som kan blomma ut
socialt är personlig integritet och det har både Josef och Maria. De blir
således inte rädda när de ser eller möter en ängel som tilltalar dem.
Tvärtom, de lyssnar och vägleds eller ställer en klargörande fråga. Det
är endast i evangelierna och Diatessaron som Maria blir rädd för Gabriel (Diatessaron sid.71:12f.). Först när Josef själv tänkt igenom sitt förhållande till Maria på ett nyanserat sätt dyker ängeln upp i drömmen
och stöttar honom i ett beslut som läsaren vet honom på väg emot av
egen kraft. I sitt beslut bryter Josef till och med mot lagen. Det är heller inget fel på Marias integritet. Hon väljer till exempel att berätta för
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dem hon vill, och endast dem, att hon blivit med barn av härskarens
kraft som kommit från himmelen (Hêliand vv. 293-5). Hon vet naturligtvis att det i andras ögon kan se ut som om hon erkände ett "orätt
sängläger" med alt vad därav följer, men det bryr hon sig uppenbarligen inte om.
Kollektivet är betydelselöst på tal om Maria och Josef. De befinner sig bortom dess inflytandesfär, trots att kollektivet säkert kunde ha
ett och annat att säga om förhållandet dem emellan. Det socialt viktiga
i detta sammanhang är emellertid att det är Josef som aktivt tagit sig
för att skaffa sig Maria till hustru genom att värdera henne och genom
brudköpet och senare genom beslutet att älska henne (Hêliand vv. 32931). Maria har inte skickats till Josef för att bli valt eller ratat. Också i
Rígsþula karakteriseras överklassen av denna aktiva eller uppsökande
mansroll när det kommer till att finna sig brud (Rígsþula vv. 39-40)
och där, liksom i Hêliand, är det ur överklassens parförhållanden som
kungar av större format växer fram.
Trots att första delen av Rígsþula, och Hêliand Sång II – V är menade att vara två helt olika berättelser, är Guds instrument, Gabriel,
likväl en Rígr-figur och vice versa. Figuren fångar Hêliandberättelsens
perspektiv på den sociala ordningen. Det är behovet av att ha ett instrument, en besökare, för att göra det gudomliga ingripande trovärdigt eller effektivt som utgör figurernas gemensamma nämnare. Därför har både Rígr och Gabriel något att säga sina par trots att vi endast
metaforiskt får veta att Rígr har "råd" att ge, och trots att vi lämnas
ganska ovetande om vad som egentligen händer under bådas besök.
Hela idén om sändebudet är lika central för 800-talets makthavare
som för Gud och "Octavianus". Rígr och Gabriel behövs och det är
osannolikt att det blir något himlasänt barn om de inte varit på besök.
Det är dessutom vår syn på hedendom som en osofistikerad föreställningsvärld, som får oss att tro att Rígr är far i konventionell mening.
Med tanke på att Rígsþula med all sannolikhet diktats betydligt senare än Hêliand blir det naturligt att tänka sig att det är Rígsþulaskalden som för överklassens räkning lånat delar av sin sociala modell ur
Hêliand, eller Hêliands källa, och skapat sin figur bland annat med en
sidoblick på Gabriel.
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Gabriel och Skírne
I den ortodoxa evangelieharmonin Diatessaron har Maria funnit nåd för
Gud och därför skall hon bli havande. Hon är lämplig och får veta att
hon är just det. Först blir hon rädd när Gabriel kliver in genom dörren, men när han, med exemplet Elisabets havandeskap, undervisat
henne om att inget är omöjligt för Herren, övervinner hon sin rädsla
och säger sig ödmjukt vara Herrens tjänarinna. Det är som om hon
för ett ögonblick tappat bort sig, men återfunnit sin roll. Hennes ödmjuka och självutplånande beteende bekräftar okonstlat hennes okonstlade lämplighet.
Så enkelt kan det inte vara i Hêliand, för där tillhör inte Maria de
enkla samhällsmedborgarnas krets, i vilken obetingad undergivenhet
är en dygd. Maria är överklass och då måste man ta hänsyn till hennes
åsikter och övertyga henne om att arrangemanget är bra. Trots att ingen kan motstå Guds kraft, så förhåller det sig ändå så att de överklasskvinnor bland vilka Hêliand inrangerar Maria, i princip blir "manskunniga" för att de själva vill det ”i sin egen värld”. Därför måste Gabriel
i tillägg till sändebud också agera Guds friare. Det räcker inte att först
skrämmas och sedan lägga ut texten.
Scenen mellan Gabriel och Maria utspelar sig som ett samtal över
cirka 30 rader (Hêliand vv. 256-288). Samtalet har två delar och två
nivåer. Den första delen börjar med budskapet från Gud och slutar i
en vändpunkt. Därefter tar den andra vid och däri visar Maria sin
övertygelse. Den ena av de två nivåerna i samtalet är förklarande,
frågande och resonerande. Den andra är konstaterande. Den senare
består av fyra satser: tre gånger talar Gabriel i "du skall"-satser och én
gång säger Maria "jag står".
Samtalets första del, budskapet, är Guds plan. Den är smickrande
i generella termer, men dessutom konkret och därför undrar Maria
hur det hela i det aktuella fallet, konkret, skall gå till. I evangelierna
kan Gabriel fortsätta på sin generella nivå, men i Hêliand krävs konkretion också av honom. Han förtydligar sig två gånger. Visserligen dra
han sin konstaterande slutsats redan efter sitt första förtydligande,
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men han inväntar inte Marias uppföljande eller upprepade fråga. I stället förtydligare han sig ännu mer.
Lyssnar vi på Gabriel och jämför vi Hêliand vv. 275-81 med Hêliand vv. 5625-26 för att se på hur författaren använder de centrala orden skado och scadouuan, som vi känner som substantivet och verbet
"skugga", så förstår vi att solstrålar och härskandets kraft, snarare än
det vi förbinder med skugga, är ett varmt element i luften som kan
omge oss på samma sätt som just luft eller vatten. Kraften höljer oss i
ett skimmer. Den kan jämföras med blicken som kommer oss att rodna och som kommer någonstans ifrån och som kan bära något, t.ex.
helig ande. I den aktuella kraftens fall är ursprunget högsta himmelkungen, han har lagt beslag på den som solen på värmen i strålarna.
Här inträder vändpunkten i samtalet, och i den är det två saker
som sker med Maria. Dels känner hon sig transformerad, skimrande
och kastad åt Gud, dels kommer den helige anden till henne med
härskarkraften och den har förmågan at blir barnet i hennes sköte.
Också förlossningen blir strålande. Det är ljuset, det skimrade och det
strålande, som är den bärande och övertygande metaforen. Den övertygar Maria om Guds avsikter och Gabriels ord. Hennes sinne förändras och hon känner kontakten med Gud. "Makt är sexigt!" utropar
kvällspressens allt förenklande samlevnadsbilaga, men det är inte bara
tal om att ge sig under könsmaktsordningen, upplevelsen av ljus är en
mycket mer komplex metafor för det gudomliga och det bortomvärldsliga både för kristen och hednisk överklass – för män i strid så
väl som kvinnor i tro (jfr. Lindow 1976; Herschend 1997). Maktordningen tar sig tusen uttryck.
Med sitt avrundande resonemang övertygar Maria sig själv om att
det är hennes herres vilja som blivit uppenbar och hon blir övertygat
om att Gabriel är den han utger sig för att vara. Guds avsikter och
Marias känslor stämmer överens och hon förstår att detta inte bara är
bländverk eller falska förespeglingar (en misstanke evangeliernas Maria aldrig när). Det kan också komma ut på ett hur Gud tänker åstadkomma havandeskapet. För Maria är det viktiga att hon kan tro på de
löften hon fått och att Gud tar aktiv del i händelserna. Förnuft och
känsla är det viktiga i Hêliandskildringen av Maria. Gud har henne kär
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för att hon är vettig och älskvärd och på slutet av hennes samtal med
Gabriel visar hon, med sitt sätt att resonera, att det är just vettig hon
är. Gabriels första beskrivning av henne bekräftas således av förnuftet
i hennes sätt att avsluta deras samtal.
Det är värd att betrakta Marias avslutningsreplik för i den råkar
det gömma sig en helt korrekt syllogism i tre satser. Här finns:
ÖVERSATS:
UNDERSATS:
SLUTSATS:

Jag är en piga som är Gud till viljes i allt.
Jag tror på att Gud nu vill sända hit sin son.
Alltså: hans vilja må det vara, min herres
(al sô is uuilleo si, herron mines).

Eftersom författaren gärna berättar allt två gånger kan vi också välja
att säga att om man (A) har en herre, så skall man (B) lyda honom och
därför säger Maria helt logiskt: "Då står jag redo här till det ’tjänarskap’ vartill han vill ’äga mig’ ”.
Helt enligt syllogismens regler märker författaren lite kärvt ut
slutsatsen med ”alltså”, som inte hör till poetens känsligaste ord, och
slutledningens poetiska kvalitéer kan diskuteras. Den är visserligen väl
omstuvad i raderna, men den finns och faller ut när man för att förstå,
löser upp den invecklade ord- och satsföljden, i prosa (Hêliand vv.
283b-288a). Ut faller också en tidstypisk definition av tro som bygger
på vad tro inte är: när man inte tvivlar i sitt sinne och inte i ord eller sätt
ger uttryck för tvivel – då tror man.
I dag är det ovanligt att bibeltolkningar låter Marias insikter i aristotelisk logik skymta fram, och det beror bland annat på att syllogismen i den fria konsten dialektik inte fungerar om till exempel undersatsen är falsk. Då blir det ingen slutsats, vilket onekligen skulle ha
varit förargligt. Man tänker sig hur Gabriel, återkommen till Gud, förklarar Kristi födelse skjuten på framtiden på grund av Gabriels oförmåga att – som det heter med ett av munhuggeriskolastikens imperativ – probe minorem, bevisa undersatsen. Nu klarade han sig, men vi
förstår också att Maria Hêliands fråga inte är lika oskyldig som Maria
Diatessarons.
*
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Maria Hêliand förlorar aldrig fattningen när Gabriel kommer och hon
talar med förnuft och känsla. Men i ett vidare religiöst perspektiv aktualiserar hennes kommenterade syllogism, och samtalet med Gabriel,
i stället den mer grundläggande skolastiska frågan om hur tro och förnuft förhåller sig till varandra. I lösningen av denna fråga är det utan
tvivel Maria som är den drivande. Därför säger samtalet med Gabriel
mycket om Hêliandförfattarens syn på Maria som sin tids överklasskvinna. Det i sin tur antyder att Maria mycket väl inser vilka sociala
problem det kan leda till om hon låter sig överskuggas av Herrens
skimmer innan hon blivit helt Josefkunnig. Hon, liksom Josef, ställer
sig emellertid över sådant.
Trots att vi i Hêliand kommer konceptionens förnuftsproblematik
lite närmare är det inte tal om några metaforer för sexualitet, samlag
eller surrogatmoderskap i konventionell mening. I stället är det tal om
sinnlighet och attraktion. Huruvida Gud kan vara förälskad är svårt att
veta, men Marias hastigt växlande sinnesstämning kan jämföras med
förälskelse. Framförallt kan detta plötsliga omslag emellertid jämföras
med det lika plötsliga omslaget i jotunkvinnan Gerds känslor för Guden Frö, när hans sändebud Skírne (dvs. den som utstrålar renhet och
ljushet) i diktfragmentet om Skírnes färd, lyckas få Gerd att känna
samma omsvängning i sin sinnesstämning som Maria i sin (jfr. Skirismál vv. 36-37). Skírne lyckas endast sedan han tagit till ett stort mått
av sådant som Gabriel skulle karakterisera som bländverk och (sexuellt) hot. Ändå har de kristna hjältarna, Sigeberts Gogo (Venantius
Fortunatus Carmina VII:1) och Guds Gabriel, samma syfte och succé
som Frös Skírne. Ljus och skimmer, Skírne betyder som sagt den skinande rena, är centrala metaforer i alla de tre frierierna.
Gerd och Maria faller för sin gud och Maria känner sig rent av
kastat åt hans vilja. Inte desto mindre är både Gerd och Maria medvetna överklasskvinnor som drar sina slutsatser av situationen, trots
att de drabbas av kraften i ljuset, vare sig det är den renhetsutstrålande
våldshotande Skírne/Frö i Skírnismál eller Gabriel/Gud i skimrande
alltomfamnande redig kraft i Hêliand. Gerd lyckas med en kompromiss, mötet med Frö på neutral mark, den stilla sädeslunden (kornåkern) Barri, som är en sorts pendang till Hêliands Himmeläng. Maria
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finner fotfäste i dialektiken. Ingen av dem skall ju heller gifta sig med
sin gud. Det är i båda fallen bara tal om att föda just hans duglig avkomma – en son garanterat utan Josef- eller jätteinblandning.
Gabriel och Skírne liknar varandra i det att båda är gudomens utsända och båda framkallar efter visst motstånd just den känsla av förälskelse som leder till att de kan utverka kvinnans övertänkta medgivande. De är överklassens friare, som syr ihop äktenskap och allianser
för sin herres räkning. Något direkt samband mellan Skírnismál och
Hêliand finns knappast, tvärtom, myten om kungens eller gudens skinande friare går tillbaka på mycket mera generella myter om avtal, frieri och psyke inom eliten. Och enligt Gro Steinsland på ännu mer basala polariteter i den förkristna världsbilden (jfr. Herschend 2001a:
29ff.; Steinsland 2000:63ff);. Det är Hêliandförfattarens behov av att
skildra överklasskvinnan och hennes karaktär som gör att han drar in
friaren och logiken i bilden.

Avslutning
I sina fyra första egentliga berättelser vänder sig Hêliandförfattaren till
sin tids bildade och i parförhållanden organiserade överklass. Det är
den form av par som bor i den senhedniska och tidigkristna överklassens hall – hemma hos tidens Josef och Maria. Anledningen till detta
är enkel. Under perioden 500-1100 e.Kr., utvecklar eliten i Nordvästeuropa parallellt med kungamakt, stat och kyrka, ett nätverk av storgårdar och bebyggelser vars hallar inom ganska vida ramar fyller likar-

Fig. 8A&B. Stenen från Dynna i
Oppland. A visar hela stenens bildframställning. B visar bilden av
huset, en detalj i bildframställningens nederkant. (Bearbetat foto
från Universitetets Olsaksamling,
Oslo).
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tade sociale funktioner. Hallen blir metafor
för det goda och civiliserade samhället och
ett uppenbart komplement till det våld som
annars präglar tiden. Hêliandförfattarens
hallperspektiv är så centralt att Jesus flyttats
dit från stallet. Det kan tyckas svårt att försvara för den evangeliskt lagda, men det är
inte förvånande i ett vikingatida skandinaviskt perspektiv.
Den anslående runstenen från Dynna i
Oppland (NIYR:I:68, Dynna, Gran sn, Oppland) är känt för att den förenar en kvinnas
formulering om en bro till himmelen för sin
dotter med en bildframställning av de tre
vise männens ankomst, på hästrygg, till ett
Betlehem (fig. 8A&B). Där mottas de av en
liten tjänande ande vars framsträckta hand
liksom de tre hästarnas huvuden, bryter bildens ram som vore den symboliskt ett
gårdstuns gräns. Där finns också det vattnets ornamentala vågor och den bro som
texten talar om. För att vi skall veta vart de
tre kungarna är på väg, rymmer stenen dessutom en bild av Maria och sannolikt (ristningen är dåligt bevarad) det späda Jesusbarnet i krubban – dotter och dotterson.
Det är Hêliandperspektivet på Jesu födelse vi ser i bilden och det beror inte bara
på att kamelerna ersatts av hästar. Känner
man inte till Hêliands framställning av Maria i
hallen och de hästskötande huskarlarna som
söker sig till Betlehemmaborg, kan man tro
att det är tal om en framställning av stallet
dit redan en häst och två små vise män hittat
fram. Men känner man till Hêliand blir det
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först uppenbart att det är tal om ett hus med krökta långväggar, branta valmade gavlar, gavelhorn, krökt mittås och utsirad taknock (fig.
8B). Det är den typiska bilden av hallen i genomskärning och då är det
sannolikt att det är två små huskarlar, som kommit till häst till hallen
för att se Jesusbarnet, som räcker fram horn och passar upp på mor
och barn, medan den tredje är ute för att ta emot de vise männen.
Som fru i sin egen hall saknar Maria Hêliand naturligtvis inte tjänstefolk. Maria, Jasus i skyn och de Heliga kungarna är i detta bildperspektiv stora, medan huskarlar är små. Det är emellertid inte av avgörande
betydelse att kunna skilja på välkomnande eller uppassande huskarlar
och besökande kungar, för bilden är hursomhelst en illustration med
Hêliandperspektiv förlagd till ett sydnorskt landskap med älven och
bron och tunet och hallen och hästarna.
Men bilden går vidare än Sång v och början av Sång vi, där det
t.ex. inte är tal om att räcka fram några dryckeshorn. Mellan text och
bild ligger med andra ord en gräns för vilka traditionella vördnadsbetygelser Hêliandförfattaren vill baka in i sin grundberättelse. Inte desto
mindre tvingar stenen från Dynna oss att blicka in i överklassens hall
om vi alls vill se en liten Hêliand och dess moder. Och både text och
bild är noga med att framhäva kvinnans betydelse. Som Anne-Sofie
Gräslund framhåller på tal om Dynnastenens bilder (Gräslund
2002:79 ff.), är det anmärkningsvärt att man är så pass förtrogen med
julevangeliet i det tidiga 1000-talets Oppland, men det är ännu mer
anmärkningsvärt att det är med julevangeliet i en Hêliandtappning
som Gunvor illustrerade sin poäng. Det vittnar, 200 år efter Hêliands
tillkomst, om hur rätt dess författare träffade i sin tolkning av evangelierna och i sin förståelse av överklassens kvinnor. Dynnastenen
visar att Hêliand uttrycker en version av ett tema som hör hemma
inom en större tradition av samtidsanknutna parallellberättelser om
Jesu liv.
Det kan inte hjälpas att man måste tolka, om man vill skapa
sammanhang mellan Dynnastenens text och bild. Men tänker man sig
Maria med Jesusbarnet som rollmodell för Gunvors unga dotter och
hennes son, vilka då båda måste antas ha dött i samband med förlossningen på julen, så att huskarlar och vise män får rida över broar ge-
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nom Oppland mot morgonstjärnan för att finna den himmel med hall
och Betlehem där denna mor och hennes son nu bor, så blir det mening i monumentet. Det kan tyckas långsökt och naivt, till och med
förvrängt och traumatiskt, men samtidigt är det viktigt att peka ut
kopplingen till hur överklassens kvinnor i Skandinavien mellan 800
och 1100 kan ha identifierat sig med det i och för sig osannolika fenomenet Guds moder (jfr. Gräslund 1987:92). Viktigt är det för att
Hêliandperspektivet pekar ut just en sådan identifikation. Det är inte
heller mer onaturligt att se en koppling mellan dottern Astrid och Maria än att se sambandet mellan den hågkomna Sigröd på Ramundsberget och den ristningens bilder ur sagan om Sigurd Fafnesbane (Wessén & Brate 1922-36:Sö 101). Astrid från Dynna är tillräckligt mycket
av Maria och Sigröd från Ramundsberget är tillräckligt mycket Sigurd.
*
När man sitter i hallen och talar om Jesus är det meningslöst att slå
upp Diatessaron och börja läsa högt från början, för i hallen är det den
korta versifierade muntliga berättelsen som gäller. Det lönar sig inte
heller att tala för länge, för hallen är en scen som innehas av en herreledd gemenskap inom vilken det skall råda viss enighet om vem som
just nu skall föra ordet och vad som skall berättas. Därför måste berättelsen ha en viss rimlig längd. Och skall den fungera, till exempel i
ett omvändelsearbete, måste man kunna snacka om den efteråt. Det
måste så att säga falla sig naturligt att passa in den i något av hallens
talformat, t.ex. den underhållande berättelsen som kan kommenteras
från hallens övre del där dess toppskikt sitter eller man och man emellan i dess nedre del. (jfr. Herschend 1998a:168 ff.).
Hör man alla fyra berättelser, kan man förfasa sig över hebréerna
och sucka över underklassen. Hör man två kan man snacka föräldrar
och barn. Hör man den första kan man skämta om Sakarias. Efter den
andra sången passar åter igen kritik av underklassen bra. Den tredje
sången väcker frågan om hur Maria blev havande, om man inte är lagd
år logik. Den fjärde avfödde alltid lite kommentarer om skatter och
avgifter osv. Dynnastenen passar in i detta sätt att berätta, för på den
ser vi huvudsakligen en illustration till en något utbroderad Sång VIII i
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Hêliand – interiören från hallen är endast resmålet på andra sidan vatten där andra världar ligger, och en hänvisning till Sång v.
Hêliand är en skriftlig komposition avsedd att läsas högt eller berättas utantill utan att varieras, som en personlig variant av en traditionell berättelse. Hêliand länkar sig till en tradition och skapar en radda konstgjorda berättelser som var och en härmar den levande muntliga framställning. Lustigt nog når vi därigenom kännedom om just
den berättartradition som gick förlorad i den form av skriven text som
bland annat Hêliand introducerar. Hêliand kan naturligtvis läsas från
början till slut, men i sin uppläggning kopierar den inte desto mindre
den muntliga berättelsen i hallen. Därför står den också fri i förhållande till kapitlen i Diatessaron.
Anledningen till att man i analysen av sångerna och av Gabriel
kan finna reminiscenser av Rígsþula och Fór Skírnis så väl som huvudpersonerna Rígr och Skírne, beror på Hêliands publik och det scenrum
för berättelse som denna publik skapade i hallen som en del av sitt
boendemönster. Hêliands form knyter an till hallens rum och Gabriel
med flera till temata som under lång tid intresserade den överklass,
som i stora delar av Nordvästeuropa och Skandinavien bebodde just
detta rum. Kristendom och hedendom i denna tappning är en symbios och en utveckling av gammal tro. Någon egentlig uppdelning i hedendom/kristendom finns inte, för tron är under alla förhållanden i
just dessa delar en spegel av överklassens allmänna tro.
Rígsþula och Hêliand är med andra ord exempel på seriösa dikter
med harmoniska överklassperspektiv i senhednisk och tidigkristen tid
– präglade av rationella och socialt relaterade begrepp om tro. Det är
dessutom dikter med en tydlig underklasskritisk hållning, som man
har svårt att tänka sig att alla i samhället skulle dela. Därvid skiljer de
sig från grundhållningen i många av dikterna som vi möter i Codex
Regius, dvs. Den Äldre Eddan. Trots att man i mycket behandlar
samma temata som vi är vana att möta där, är kontrasten tydlig.
Skírnes samtal med Gerd, till skillnad från Gabriels samtal med Maria,
är det exempel som ligger närmast till och man måste fråga sig varför
dessa samtal, som rör sig om samma sak, är som natt och dag. Jag tror
att svaret finns i sociala motsättningar under yngre järnålder och vi-
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kingatid, motsättningar som gör det naturligt för somliga att framställa
de hallboendes höviskhet och övertygelse om släkt- eller vänskap med
gudar, på ett groteskt och stundtals farsartat eller fasaväckande sätt
(Herschend 2002a:137-140). Att göra narr av gudar, genom att skrapa
lite på deras tunna kulturfernissa, är samtidigt att förlöjliga tidens
överklass, som hade lätt för att identifiera sig med just gudar. Under
det tunna ytskiktet kan man mycket väl stöta på de basala komplementariteter, eller polariteter, som Gro Steinsland argumenterat för
(jfr. Steinsland 2000). Därför är det viktigt att förstå Codex Regiusdikterna som både tidsdjup och narrspegel.
Liksom fragmentet Lokasenna och dikten Hábarzslióð kan fragmentet om Skírnes färd vara satiriskt och groteskt och därför utvald
och beskuret att ingå i Codex Regius. Det djupare skälet till detta ligger i
den interpretatio norroena, eller norröna tolkning av västeuropeisk överklasskultur med samt dess tro, som Hêliand representera, och som
ännu vid mitten av 1000-talet kunde tas på allvar i Oppland. Utifrån
en religiös ståndpunkt kan man på 1200-talets Island, då Codex Regius
skapades, vara kritisk till denna interpretatio och därför kan den tidigare,
socialt grundade underklasshedniska kritiken av överklassen sammanfalla med 1200-talets religiösa. Därför blir det också rimligt att stycka
samman en handskrift som Codex Regius – en historiskt grundat, men
samtidig tendentiös textsamling, som naturligtvis inte kan rymma den
överklassbeundrande dikten Rígsþula. Om Hêliand och Rígsþula är mer
eller mindre förljugen än Codex Regius är svårt att veta. Poängen är
snarare den att man måste ta hänsyn till båda perspektiven, om man
vill förstår den yngre järnålderns och vikingatidens mentalitet. Överhuvudtaget är det så, att sedan det arkeologiska materialet gett det
hallstyrda samhället nordvästeuropeisk spridning, åtminstone från och
med 500-talet e.Kr., och sedan andra analyser stärkt insikterna om en i
stora delar gemensam identitet i detta område (jfr. Hedeager 2004), så
faller det skriftliga och det arkeologiska källmaterialet på plats i nya
mönster. Klassamhället är tydligt i det arkeologiska materialet, där stora delar av samhället manifesterar sig, och klassamhället färger av sig
på de bevarade texterna.
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Överklassen tar sig för att skriva ned sin samhällsmodell som
epik. Långa berättelser som behöver skriftspråk och enkel metrik för
att kunna upprepas genom högläsning. Underklassen å sin sida tenderar att bli kulturkonservativ och bevara en äldre muntliga poesiska
traditionen med dess kortare och mer komplicerade mindre episka
dikter. Ursprungligen är också dessa dikter överklassens verk, men när
den traditionen så småningom skrivs ned på Island får vi den yngre
järnåldern belyst på två sätt: Dels som kulturkonservativ kritik av det
hallstyrda samhället, dels som lovtal över det samma. Rígsþula intar en
övergångsställning mellan diktfragmenten i Codex Regius och dikter
som Hêliand eller Beowulf. Liknande kulturella övergångsfenomen finner man i skaldekvädena, som är överklassens sätt att ockuperar och
komplicera en i grunden äldre dikttradition som saknar episk-ideologisk ton.
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Det här avsnittet handlar om det som runologer med början under
1600-talet tenderat att betrakta som 1000-talets ignoranta runstensnonsens – särskilt handlar den om nonsens i Lång- och Ärlinghundra
härad, där inskrifterna är så strukturerade att de på sätt och vis inte
alls är nonsens. Precis som Svante Lagmans artikel till försvar för runristarnas sätt att stava är också min text ett försvar mot den oförmåga
man velat pådyvla somliga av dem (jfr. Lagman 1989:36-37). Ändå kan
man fråga sig varför sådant som varit nonsens i cirka 400 år måste
omvärderas? Svaret hänger ihop med ytterligare en fråga – den om
vad mening är.
Det hänger hursomhelst också samman med den antikvariska attityden som inte bara är hängivet insamlande och dokumenterande,
men dessutom gränssättande och värderande. Antikvarierna tyckte att
redaktören av Codex Wormianus var godtycklig, när han inte förvaltade
sitt antikvariska uppdrag lika antikvariskt som de egentliga antikvarierna, och runristare som inte kan följa de regler som ytterst antikvarierna ställt upp är på samma sätt orimliga. Liksom Wormianus-redaktören är de värda kritik. Antikvariernas inställning är ett pris vi fått
betala för deras ovärderliga nit och dokumentationsiver. Nu är deras
tid emellertid förbi och vi kan sätta något av det de höll för sant i fråga. Antikvarierna och deras åsikter står med andra ord i vägen och
deras principer ledde dem till perspektiv som har skapat förbiseenden
som man nu får försöka komma till rätta med. Just i kulturhistoriska
perioder av förändring, som t.ex. 1000-talet i Uppland, skall man vara
försiktig med att framhålla normen som det enda viktiga, eftersom det
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Fig.9. Flygfoto av gården Kasby i Lagga sn, Uppland. U 483 är den vänstre
stenen, när man svänger från vägen in i allén som går fram till Kasby. Ur
Flygfoto ©Lantmäteriverket Gävle 2005. Medgivande 2005-8894.

som bryter mot normen kan visa sig vara signifikant. Kanske inte som
fenomen i sig själv och sannolikt inte som ett i längden hållbart fenomen, men som uttryck för att det funnits ett behov av att avvika från
normen.
Ute i Långhundra härad, i Lagga socken vid gården Kasby, står
det tre runstenar. Dem har man farit hårt fram med och gjort grindstolpar av (fig. 9). Två dög som de var, den tredje, Sveriges Runinskrifter, Uppland, ristning nr 483, klöv man på längden för att få fram
två lämpliga ämnen. Kasby ligger en dryg kilometer norr om Lagga på
vägen mot Funbo. Från Lagga och Milsta svänger vägen till höger ned
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i en liten östsluttning mot Kasby, korsar en bäck och fortsätter vidare
upp genom ett utmarksområde mot Funbo. I Kasbybacken ligger ett
gravfält och än i dag en och annan lämpliga grindstolpesten. Att döma
av spridda impediment och de kraftiga stengärdsgårdar som kantar
vägen, har man under lång tid ägnat sig åt att klyva sten och rensa
upp. Därför är det sannolikt att runstenarna blev grindstolpar för att
de stod i vägen lika mycket som de var lämpliga. Därför har de knappast flyttats långt, trots att de inte står på ursprunglig plats. Och därför kan man påstå att de alltid stått vid Kasby. Vare sig de var gårdens
tre stenar eller tre bland flera har de stått vid gård, men också vid
gravfält, väg och bro.
Det är vid Kasby som man kommer till, eller lämnar, den lilla
”bebyggelseö” där Milsta, Lagga, Örby, Högby, Väsby, Norrby, Säby
och Kasby ligger som längs en strandlinje i en zon 10-20 meter över
havet just där landskapet bryts och övergår i stora öppna flacka ytor
som ligger mellan 5 och 10 meter över havet (fig. 10A&B). Det öppna
landskapet utgör järnåldersgårdarnas tillskott av åker, men framförallt
av äng och bete.
Två av Kasbystenarna är konventionella, resta av en son över sin
far (U484) och av tre bröder över en fjärde (U482). Tre av sex inblandade heter något på Vi-. Läser man den sista av stenarna i Lagga, den
vid kyrkan ungefär en kilometer åt söder, där fyra söner hedrar sin far,
förstår vi att runstensmännen i Lagga under mitten och senare hälften
av 1000-talet tillhör ett namnmönster. Fyra heter något på Vi-, fyra
något på Þor- och tre, en på varje sten, något annat. Det är ett namnmönster som skiljer sig från grannarnas (jfr. tabell 3). Laggapojkarnas
stenar är rejäla och så lagom tråkiga att den tredje inskriften vid Kasby
framstår som mycket avvikande.
Inskriften är känd sedan länge och upptecknat ett flertal gånger.
Den har ursprungligen varit ca 120 tecken lång och man har nästan
alltid tyckt att den saknat språklig mening. Visserligen såg Brate i
tecknen en lönnskrift vi tappat förmågan att tyda, men Wessén &
Jansson faller inte för sånt (1943-46:311). De noterar, som alla andra,
en tendens att upprepa vissa runföljder och futharkens andra ätt i oregelbunden form. De råkar överse runradens tredje ätt, t b m l R (in-
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Fig. 10A. Lagga är en liten bebyggelseö
som ligger ca en mil sydost om Uppsala.
Medgivande 2005-8894.

Fig. 10B.På bebyggelseön ligge de flesta
gårdar mellan 10 och
15 meter över havet,
några lite högre. Hursomhelst ligger de på
den nivå där landskapet övergår i stora
flacka partier.

skriftens runa 27-31), men resonemanget håller ändå, eller ännu bättre
med den serien, och det är uppenbart att inskriften huvudsakligen refererar till runraden (fig. 11A-C).
Författarna låter sig inte nöja med detta. Runornas brist på språklig uppgift leder snabbt till att ristaren klassas som dilettant utan uppdrag, en dekoratör som roat blott sig själv. På väg mot sin slutsats noterar Wessén & Jansson att ristaren inte varit i stånd att korrekt upprepa den del av runraden som de ansåg att han avsåg att rista och därför måste läsaren, vägledd av runologen, dra slutsatsen att ristaren var
dilettant till och med som dilettant.
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Tabell 3. Runstensnamn i Lagga-Kasby jämförda med namnen på resten av
runstenarna i socknen.
Lagga-Kasby
Resten
Asbjörn
Björn
Faste
Gerbjörn Gerbjörn
Gillög
Gisl
Gullög Gullög
Ingefast Ingulv
Jovurbjörn
Ofeg
Olev
Sigvid
Torbjörn Torgisl [U483:Tore]
Torsten Torsten
Trotte
Ulv
Vibjörn Vifare
Vifast
Vigrim Visten
Öring
Ödbjörn

De som bekantat sig med Sveriges Runinskrifter, Uppland, vet att
den återkommande motsättningen mellan Brates övertygelse om dold
mening och Wessén & Janssons nyktra premiss: runor utan konventionell språklig mening är dekoration – ofta leder till en uttalad kritik,
inte så mycket av Brate, som av runristaren. Det är som om dessa
1000-talets förmodade klåpare skapar just den gråzon inom vilken
sådana som t.ex. Brate kan hänge sig åt sådant som t.ex. Wessén &
Jansson finner vara avart. Man kan säga mycket gott om Brate och
hans förmåga att tyda tecken och det gör Wessén & Jansson också,
t.ex. på tal om U321, Skalmsta, Skånela socken, men oftast måste man
säga att han går för långt.
Hur väl vi i dag än vet att Wessén & Janssons runristarkritik tillhör 1940-talets runologi snarare än 1000-talets verklighet, händer det
ändå att en och annan låter sig förledas av deras resonemang (jfr. Herschend 1998b:93-94, korrigerad i Nyberg 2001:231-35).
Ställd mellan romantisk insikt och kategorisk rationalism befinner
sig läsaren i det dilemma som Michel Notelid beskrivit som kultur-
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Fig 11A&B. A, Stenen U 483 vid Kasby. Bakom stenen
syns den backe där
gravfältet vid gården
ligger. B, den infällda
bilden, som visar var
þ-runan lagts till stenens övre koppel.

vetenskapens ständiga följeslagare (t.ex. Notelid 2001:37-47). Ändå är
det ett dilemma man bör försöka ta sig ur. Det finns inte så många
sätt att göra det och till och med de trevliga, t.ex. Tolkiens, som gick
ut på att skaffa sig själv och även runorna en fristad i en fantasivärld,
är inga egentliga lösningar. Lösningen är i stället, teoretiskt sett, att
säga sig vara ur dilemmat för att dilemmat egentligen inte behöver
finnas, om man relativiserar antikvariernas ståndpunkt.

Att det kan bli så fel
Wessén & Jansson underkänner allt på U483, ungefär som ett Stockholmsborgarråd graffiti, men kritiken av stenens ornamentik går för
långt. Det är inget fel på den och jämfört med övriga upplägg i Lagga
är den närmast avancerad (fig. 11C&D). Stenen är dessutom ristat i
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Fig. 11C&D. C: Bautil-dokumentationen av U 483 är så pass precis att man
kan passa in den på fotografiet i Sveriges Runinskrifter. Då förstår man dels
att supplera läsningen av stenen, dels att stenen varit symmetriskt upplagd.
Mycket av upplägget bygger på tre cirklar som förhåller sig som 2:3 till varandra. Ristaren har använt de 7 små röda cirklarna för att ge stenen ett
centrum och för att skapa balans i detaljerna både vertikalt och horisontalt.
På samma sätt har han använt de 4 lite större gröna cirklarna. Slutligen har
han använt de 3 stora blåa cirklarna för att ge ristningen en viss tyngd mot
stenens fot. Han använder också cirklarna för att ge balans mellan yttre och
inre konturer och för att göra stenens centrum, korsmitten, mer markerat (jfr
Þráinsson 1999:11). D: U483 i Bautil är en dokumentation, en avritning,
som inte ta hänsyn till proportionerna i ristningens uppläggning.

samma stil som de två andra Kasbystenarna och findaterar man alla
tre hamnar U483 i mitten. De tillhör profilgrupp 2 och tiden ca 10201050 e.Kr. (Gräslund 1994:126, fig.23; Lager 2002:84-88).
Accepterar man Wessén & Jansson måste man också acceptera
att det hemma på Kasby varit tvära kast mellan gedigen konvention
och halsbrytande analfabetiska försök att dupera. Hade vi befunnit oss
långt bort i åvävla eller bland de yttersta av runstenar i Östervåla, där
inskrift och ornamentik liknar just imitationer (U1178-80), då hade vi
kanske haft framgång i ett eventuellt uppsåt att dupera, och kanske
samtidigt glädja, skogens mindre läskunniga. Men i Lagga, där slätter-
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nas runkunniga söner går lösa, är projektet dödfött och det är osannolikt att man skulle ha tillåtit ett dilettantiskt sabotage på allmän runstensplats som den i backen vid Kasby. Därför är nonsenstexten med
all sannolikhet ett mycket medvetet normbrott.
Så långt kommen i sina funderingar bör man fråga sig om all mening är språklig och entydig, för att närmare betrakta upprepning och
rytm, de drag som både Brate, Wessén och Jansson såg utan att likväl
tillräckligt betona. Då måste först stenen läsas på nytt. Det är inte så
svårt trots att man tvingas kryssa lite mellan Brate och Wessén, vilket
aldrig är en helt säker seglats (jfr. Thompson 1972:527-528).
Mina avsteg från läsningen i Sveriges Runinskrifter är följande:
det finns ett skiljetecken efter tecken 7. Tecken 11, m, skall läsas som
bindrunan mþ, tecken 56 är bindrunan ml och tecken 64, ett uppochnedvänt t, skall läsas som t. Wessén & Jansson uppmärksammar dessa
alternativ, som är Brates, men de för av naturliga skäl inga djupare
diskussioner om vilka tecken som skall läsas var, eller hur de skall läsas. Studerar man stenen närmare skall man finna att det just fram för
tecken 66, ett o, har hängts ett þ på det övre kopplets konturlinje (fig.
11B). Det är inget unikt att en runstens ornamentik och text går ihop
(jfr. Herschend 1994:12, fig. 3), men just på U483 har man inte tidigare uppfattat saken så. Min läsning blir därför följande:
A: + fisnhln · stbmþlstihnaist · irnastbmlRusthtoinsbklRstiohinastimlR +
B: + þui x risti x þorist … ai · stkistknstþihuoiist x iistbmkRistithit - t - +
Trots att man knappast kan dra alla så kallade nonsensinskrifter över
en kam är det ingen tvekan om att inskriften språkligt sett huvudsakligen är nonsens. Dessutom är skrivsättet med bindrunor, vändrunor
och stuprunor mer eget och ägnat åt mångtydighet än vanligt. Som
Claiborne Thompson redogjort för, så finns det kryptografiska drag i
många nonsensinskrifter och många är öppna för mer eller mindre
olika läsningar (1972:525-29). Samtidigt går det att definiera en gräns
mellan inskrifter med runor och inskrifter med runliknande tecken.
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Figur 12 Runkombinationer och runbruk påU483.

Sett i förhållande till den gränsen hör Kasbyinskriften till dem som är
skrivna med runor snarare än imitationer. Därför kommer Brate, likaväl som Wessén & Jansson, som i metodiskt hänseende följer i Brates
fotspår, fram till så gott som samma läsning av tecknen. Trots att avvikelserna med andra ord faller inom det fält som runologer lärt sig att
hantera, så ligger det ändå ett markant drag av bortblandat sammanhang snarare än öppen entydighet över inskriften. Det verkar vara
meningen.
Ser man närmare på upprepningar och bruket av runtecken, blir
det tydligt att det är tal om ett systematiskt bruk av några få frekventa
runor som bildar en fond av ljud mot vilka de mindre frekventa runljuden kontrasterar (fig. 12). De lågfrekventa runorna skiljer sig åt mellan textens två delar. Tecknen m och l är vanligast i A-delen medan k
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Figur 13. Runkombinationer och runbruk på U427 och U487.

oftast finns i B-delen. Samtidigt med att inskriften inte verkar gjort för
att vara helt entydig, visar den ändå på en systematik som kan beskrivas som ett ljudbruk. Det bruket skiljer sig i sin tur markant från det
som präglar konventionella runsvenska stenar. Att ljuden varierar mellan språkligt meningslösa inskrifter blir uppenbart om man t.ex. jämför Kasbystenen med U811, en inskrift där runorna a i o R snarare än
i t s bildar majoritet. Mycket talat för att Kasbyinskriften är systematisk snarare än slumpmässig nonsens – en parallell till konsten att få
fel snarare än rätt på stryktipset – eller konsten att konsekvent framhärda i att göra fel göra fel.
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Fig. 14. Översikt över spridningen av den lilla gruppen med likartade nonsens-inskrifter i mellersta Uppland. I motsättning till många nonsenstexter
ligger dessa inte i runstensspridningens periferi (jfr. Thompson 1972:533).

Så här skall det låta
Man har noterat överensstämmelse mellan tecknen i olika inskrifter,
t.ex. U1126 och U1128 (jfr. Thompson 1972:530), men inte sett likheten som resultatet av ett medvetet bruk av ljud. Man har med andra
ord inte gjort kopplingen mellan tecknen och ljuden. Som en parallell
kan man säga att man sett tecknen a, b, c, k, l, och m, men inte hört
dem som treteckenserier ur alfabetet – dvs. abc, klm – och kanske
förkortningar. Ser man sig emellertid om efter inskrifter som liknar
Kasbystenens frekventa ljud- eller stavelsebild, så finner man flera och
de ligger geografiskt och tidsmässigt nära varandra, resta som de är i
Lång- och Ärlinghundra vid mitten av 1000-talet. Stenarna U427,
U466, U483, U487 och U507 bildar således en grupp (fig. 14). De två
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senare är fragment med korta runradrelaterade inskrifter – svåra att
datera och svåra att ljudmässigt säkert knyta till de tre mer fullständiga, som å andra sidan är stilistiskt identiska med långa inskrifter.
Det är inte bare ett relativt nära samband i tid och rum som gör
dessa stenar till en grupp. Det är lika mycket det faktum att deras avvikande gemensamma karaktär förstärks av deras placering i ett område som i övrigt kännetecknas av många helt konventionella stenar
av skiftande kvalité. I stället för att vara avvikande är stenarna udda.
De är normbrytande men också ett resultat av att runstenstraditionens
bredd i dessa trakter på 1000-talet är så stor att också kulturens marginella inslag kommer till uttryck inom traditionen.
De knappt 30 runtecknen på U487 och den nästan fullständiga
inskriften U427 är intressanta då man i dem kan läsa alla de vokaler
som måste skjutas in mellan konsonanterna i Kasbyinskriften om man
vill uttala tecknen i stavelser (fig. 13). Inte förvånande är det i-runan
som representerar dessa ljud. Det är just den runan som betecknar
inskjutna eller tillagda neutrala vokaler i Svante Lagmans exempel,
t.ex. stavningen av ordet sten, stæinn/stenn. Här har 1% av ristarna i sin
ljudanalys känt behov av att teckna s-ljudet som stöttat av en neutral
vokal och skrivit istin 16 gånger och det mer udda sitin 1 gång (Lagman 1989:35).
Med ledning av U427 och U487 förstår man t.ex. att stb, sth
stml med flera st-kombinationer kan läsas stib, stih, stim-li o.s.v.
Omsätter vi detta till vår hypotetiska alfabet-serie, så kan man säga att
vi, i stället för att läsa abc, klm, gör om utdragens bokstavsföljd till
stavelser för t.ex. att läsa: ”abis klim” som en lek med ljud och nonsens. De två inskrifterna vägleder oss, med andra ord, i rekonstruktionen av Kasbyinskriften. Hur tydligt eller neutralt ett inskjutet i-ljud
skall uttalas går naturligtvis inte att veta och dessutom bestämmer
platsen man skjutit in en vokal på hur stavelsedelning och rytm kommer att blir. Vi står alltså inför ett noteringssystem som är allt annat än
precist och som svär mot hela meningen med ett alfabet, men som
ändå kan användas för att uttrycka grundläggande likheter och skillnader. Det blir en konst att sjunga en sten hur meningslös sången än är.
Att konventionellt läsa inskriften som språk eller språkligt nonsens går
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inte – den måste tolkas för att alls ljuda och kanske upprepas för att
man skall bli medveten om den variationsvidd, som kan vare dess kvalité.
Den inskrift som är lättast att bilda sig en rytmisk och ljudande
uppfattning om är just U427 från Vallstanäs (Linsunda) i Norrsunda
socken. Med hjälp av tidigare uppteckningar och vad man kan läsa i
dag går det att återskapa en sorts strof om man skjuter in fyra neutrala
i-ljud (här representerat av ”e”) och återskapar tre förlorade runor
samt skiljetecknet : framför de sista fyra runorna. Vill man ljuda texten
(i så fall långsamt) kan man uttala þ som engelskt ”th” i antingen think
eller thus och R som ett sj-ljud:
x · þlia : fuþkhi · stiR · istbliR : fuistihninstihnef : lemeR : istini ·
stihu · i[ist :] fiRen
Dessa runstavelser kan man ställa upp som en vers:
þli-a
fuþ-khi stiR ist-bliR
fui-stih nin stih-nef
lem-eR
is-ti-ni sti-hu i-ist
fiR-en
Man kan argumentera för att ristaren har markerat ny rad eller fras
med : och inom raden använder han oftast · för att markera ett nytt
”ord”. Betonade i-ljud skriver man med i, samtidigt med att han utelämnat obetonade vokaler eller svarabhaktivokaler där det är naturligt
att ändå supplera dem. I övrigt är strofen en lek med ljudväxlinger,
variationer och kontrasterade korta och långa rader med en respektive
tre höjningar, som ligger på den stavelse som följer direkt på ett skiljetecken. Till detta skall man lägga ett ymnigt bruk av allitterationer och
rim. Lite påminner det hela om en ofattbar, konstfärdig, norrön strof,
så nonsens det är. De korta tvåstaviga raderna, som helt saknar s- och
t-ljud och som präglas av inskottsvokaler och lågfrekventa runor, avviker från och inramar de långa med fem eller sju stavelser (jfr. Fig.
13). De korta raderna är en form av utrop i stil med ”oh!”, ett inledande ”hör!” eller ett avslutande ”dixi!” – jag har talat. Rad två och tre
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varierar samma rytm och språkmelodi där den mellersta höjningen
inte är lika stark som den första och där den sista är den starkaste. I
rad fem, som är bemängd med i-ljud, väger höjningarna jämt och enformigheten kommer föredraget att stanna upp.
Som U427 rekonstruerats här är det en sångbar strof där mycket
måste sjungas eller mässas på vokalen ”i” och där mycket blir enformig. Det är en sorts syllabel- eller stavelsesång som bildar fraser. Den
skulle kunna sjungas på en jojkmelodi som svävar på de betonade iljuden, men med sitt ymniga bruk av st-ljud, höjningar och rim har
stavelserna inte så mycket med samisk jojk att göra. Strofen kan självsagt sjungas på många olika sätt och man kan tänka sig att bristen på
skiljetecken i rad tre inte bara är en konventionsfråga eller formsak
utan en fingervisning om ett sätt att sjunga eller en frihet att variera
sig. Den grundläggande tanken med detta ordnade stavelseflöde är
emellertid att det inte skall vara helt entydigt, tvärtom skall det lämna
något åt sångaren att plocka fram. Det kräver god runkunskap av den
som vill lyckas. Hela stenen – sten runor och ornamentik – är en sorts
partitur.
Mönstret i strofen från Vallstanäs kan man hitta i flera inskrifter,
t.ex. U466 Vassunda som kan återges och rekonstrueras på följande
sätt:
x isfirnstblkhniastbmlRa : rihaR : ul : rihnui : iþk · itihtistbmua:
þx
is-firn
steb-lek hni-a steb-mel-Ra
ri-haR ul rih-nui iþk
i-tih-ti steb-mu-a
þ (þurs)
Här har ristaren märkt ut den centrala och avvikande rad tre genom
att skilja dess ord med : och man kan tänka sig att notationen syftar
till att speciellt märka ut orden i den centrala raden. Dessutom faller
det långa stycket ur runraden, runa 11-21, khniastbmlR, i ögonen.
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Även inskriften på Kasbystenen kan i någon mån återskapas som
strofer. Här kan man säga att ledtrådarna är få eller också är det den
förvirrande friheten att tolka som man vill som är stor:
B: + þui x risti x þorist … ai · stkistknstþihuoiist x iistbmkRistithit - - - t - - +
A: + fisnhln · stbmþlstihnaist · irnastbmlRusthtoinsbklRstiohinastimlR +
B:Þui

ris-ti Þo-ri
st[eb-mel-þ]ai stek-i
ste-kin sti-þi-hu-oiist
i-i
steb-mek-Ri sti-teh-it
… t…
A:fis-en-hlen
steb-me-þil stih-naist
ir-na
steb-mel-Ru stih-toin
sþe-kleR sti-o-hi-nast
im-leR

Luckorna gör rekonstruktionen av B-strofen mycket tentativ och något entydigt att rekonstruera finns det ju knappast heller. Men Astrofen tillhör samma genre som U427 och U466. I dessa tre strofer
(U427, U466 och U483:A) dominerar i, s och t ljudbilden. Det gör de
särskilt i långraderna under det att de udda ljuden är mycket starkare
representerade i de korta raderna. Dessutom är anspelningarna på
runraden genomgående.
Det intressanta med B-strofen i Kasby är naturligtvis att den ser
ut att börja med tre helt läsliga ord: þui risti Þori. Orden markeras med
x och de kan enklast förstås som ”För det ristade Tore …” och det
blir vi inte så mycket klokare av trots att orden är klartext. I Laggas
runstenkretsar var det inte fel att heta Tore (tab. 3) och därför kan
man tycka att vår Tore som andra konventionella Laggabor borde ha
gått över sin sten lite fler gånger med mejseln för att lämna efter sig en
djup och tydlig ristning. Hur än snacket gått var Tore emellertid en
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medveten avvikare som blandade syllabelflöde och vanliga ord vilkas
syftning knappast gått andra i Lagga förbi. Att blanda så, låta några
inledande ord övergå i nonsens, var han inte ensam om eller först med
att göra. (jfr. Sånger från mossen). På U10 från Adelsö står det till exempel:
rad 1: aftybisontist nsai rad 2: aklkukaiþif. Det kan läsas som:
Aft Y-bi
son-tist en-sai
a-kel-ku kai
þif
Þui risti Þori – det låter inte som en avslutande ristarsignatur utan som
en kärnfull inledning och därför det är rimligt att anta att mönstret i
texten just är sådant att man skall börja med klartexten. Då skall man
läsa B-strofen först och sedan A-strofen, dvs.: först läser den högra
ormen, sedan den vänstra.
Trots att strukturen och blandningen av språk, aft Ybi – efter
Öpir, och meningslösa stavelser och rim i korta och långa fraser, påminner om drag i inskrifterna i Lång- och Ärlinghundra, är den ljudande skillnaden stor mellan Lagga och Adelsö. Men det viktiga är naturligtvis att litterata ristare i vissa fall kan finna för gott att blanda
stavelsesång och vanligt språk. Den blandningen tyder inte på omedvetenhet, snarare siktar den medvetet till att skapa kontrast mellan
meningsfulla och meningslösa ljud.
Om man skall lyckas rekonstruera en stavelsesång ställer det stora
krav på inskriftens bevaringstillstånd och de inristade tecknens normalitet. Är runorna välbevarade och normala, kan det gå att se en struktur, men det är långtifrån säkert att den som går att se i vissa inskrifter
varit den enda. I det aktuella fallet kan man misstänka att det är likheterna med tekniken i norrön poesi som gjort sångstrukturen synlig.
Hursomhelst finns det ytterligare exempel på att den aktuella strukturen kommit till användning också i andra ljudgrupper. Tydligast är
U811, men också fragmenten U468 och U359 kan sägas tillhöra stilen:
U811: fast[ai?]R + þuliak x oaRtþiol x atuirai x fasatiR + þaloi + oaRfsai
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– kan läsas som raderna:
fas-ta-iR þu-li-ak oaR-te-þi-ol
a-tui-rai
fa-sa-tiR þa-lo-i oaR-fes-ai
U359: kiftiR · mina · ikiktiRnu · …
Kan läsas som långraden:
kif-tiR mi-na i-kik-tiR nu
……
U468: … uis · titi · iþRu · nuihli : tiiR
kan eventuellt läsas som raderna:
… … … -uis ti-ti
iþ-Ru nuih-li ti-iR
I de sju exemplen på en recitations- eller sångstil (U10, U359, U427,
U466, U468, U483 och U811) upptäcker man en lös struktur som tilllåter variationer, men också en tendens till tids- och traditionsbunden
regionalitet i valet av stavelser. Så måste bilden sannolikt bli när man
träffar på ett fenomen som är spritt och sällsynt samtidigt som det är
avvikande och uttryck för den enskildes förmåga att sjunga och variera sig. Det verkar rimligt att det egentligen varit tal om ett vanligt recitationssätt som haft svårt att tränga fram genom runskriften, ungefär
som varðlokkur, sången under sejden, haft svårt att komma på pränt
(jfr. Strömbäck 1935:124 ff.; Bäckman & Hultktantz 1978:97-101 och
Tolley 1995:57 ff.). Man kan också tänka sig att sångstilen passar en
form av galdr som t.ex. den språkligt meningslösa galder nummer 10 i
Galderbók (Flowers 1989:62).
Med sina selektiva runval, upprepningar och kontrasteringar kan texterna också jämföras med de inskrifter som på gehör skriver ned
(nonsens)latin som skall fungera som ljudbild. Ett aktuellt exempel
finner man i en tidigmedeltida tudelat inskrift från Roskilde, ristat på
en liten fyrsidig pinne av bly (Stoklund 2002:252-55). Stoklund tolkar
inskriften på följande sätt:
A+B: kruks kristi kruks · (ca 6 r, ej ”kruks”). is¦us kruks · iohanus kruks
C+D: kr(u)ks lukus kruks ma??¦fufius kristina

91

Ackulturation och kulturkonflikt

De uppländska nonsensstrofernas poetiska struktur är tungfotade och
kontrastrik. De verkar ålderdomliga och överlastade i jämförelse med
de lättflytande berättande verser som man kan finna på de samtida
Ingvarstenarna (jfr. Herschend 2001a och 2001b:140).
Allt är dessutom inte välstrukturerad meningslöshet. Inskriften
U1061 är t.ex. en välgjord ristning och ett exempel på en runserie som
är svår att finna struktur i, trots att ristningen är ganska tydlig. Stenen
tillhör profilgrupp 4, dvs. senare delen av 1000-talet (jfr. Gräslund
1994 samt Thompson 1972:527). På den står det, med reservation för
ett antal mångtydiga tecken som kanske inte alls är runor:
U1061:· mþaisiaa + uisn · kiamki · þkhis · · ksk · mRiis · ·
ulatisi · þuRaisi · thþraisiauniikki
Här märker man inte så mycket av de strukturer som man såg i de tidigare exemplen och inte heller faller allitterationer och rim särskilt i
ögonen. Därför kan man fråga sig om inskriften är text, stavelsesång,
imitation eller slumpmässig nonsens ditsatt i syfte att låtsas runkunnig.
Jag fann det viktigt att pröva om runföljden möjligen kunde ha något
med samiska att göra och professor Lars-Gunnar Larsson vid Finskugriska institutionen, Uppsala Universitet, haft vänligheten att kasta
en blick på texten och snabbt försäkrat mig om att det inte är fråga om
ett försök att nedteckna samiska ord eller meningar.

Det är inte så lätt att förstå
I ett större kulturhistoriskt sammanhang frågar man sig vad det är
man hör i stavelsesången. Det är knappast finkulturens poesi. I stället
är det rimligt att tänka sig att vi hör en sång eller ramsa som fyller en
funktion i samband med samhällets återkommande grundhändelser.
Just runstenarna, kan man tänka sig, ger oss några glimtar av vad slags
ramsor eller besvärjelser man kan ha sjungit i samband med död och
begravning, utöver de versifierade minnesorden. Sångarna speglar i så
fall med all sannolikhet ett förkristet förhållande till döden, ett förhållande som knappast är helt förenligt med ortodox kristen uppfattning
om den samma. Å andra sidan kan man misstänka att det för gemene
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man ofattbara latinet får bilda ljudfond för själva sångstilen när religionsskiftet blivit fast etablerat.
Med de analyser som förts fram här, kan man säga att gränsen för
vad som är meningsfullt på en runsten har skjutits fram och samtidigt
gått i upplösning. I processen har några bärande dikotomier fallit: antingen språk eller nonsens är inte längre relevant och det är inte heller:
antingen lönnskrift eller ignorans. Man kan betvivla att det ens funnits
en klåparenorm att bryta emot i 1000-talets Uppland. Precis som
Svante Lagman framhöll på tal om ortografi (1989) och Kurt Nyberg
på tal om rundjurs och biormars flätverk (2001) finns det ingen gräns
mellan rätt och fel. I stället skall runstenars univers innehålla mycket
och då kan det nog tänkas att en runristare grämer sig över sina fel,
lika väl som ristaren efter att ha konstaterat sitt misstag kan tycka att
resultatet på det hela taget ändå blev rätt nog. Också om hans inskrift
för den utomstående liknar ett överambitiöst abrakadabra.
Det har dessutom blivit rimligare att tala om att en inskrift är en
imitation snarare än en nonsenstext. Med tanke på att det säkert finns
en rituell funktion i samband med minnet av den döde också i sången
och att sången är ett mycket mindre konventionsstyrt fenomen än
rättstavat språk, behöver man inte fnysa ens åt imitationen. Den kan
ha många uppgifter som vi kan ha svårt att överblicka. Dess eventuella tafatthet har avdramatiserats och det kan sägas vara rimligt att imiterar ett runstensmonument, om det är vad man vill, trots att just imitation är det enda man kan. Imitationen fungerar på sina egna pragmatiska premisser snarare än som tillkortakommande. Som det visat sig i
flera runstensstudier är många runstenar i design och ornamentik just
imitationer av varandra och avståndet mellan två snarlika ristningar är
oftast kort (jfr. Hansson 1993 och Sundqvist 1996). Därför kan man
dra den generella slutsatsen att det funnits ett socialt värde i att efterlikna och samtidigt ett värde i att manifestera sig själv och sin familj.
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