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Forskningsöversikt
Från den norröna forskningsfronten

Av PETER HALLBERG

Vid månadsskiftet juli/augusti 1985 gick den sjätte interna
tionella sagakonferensen av stapeln i Helsingör. De fem 
föregående har med några års mellanrum ägt rum i Edin
burgh, Reykjavik, Oslo, München och Toulon på franska 
Rivieran. I förening med det under tiden bildade »Interna
tional Saga Society» har dessa konferenser kommit att bli 
en inspiration för studiet av norrön litteratur och ett vik
tigt forum för diskussion. Uppslutningen vid samman
komsterna har inte minst gett ett starkt intryck av den 
geografiska bredden i verksamheten. Nordiska, anglo- 
sachsiska och tyskspråkiga forskare dominerar som rim
ligt är; så har det alltid varit. Men inte bara de flesta 
europeiska länder och USA finns representerade. En och 
annan gång har det dykt upp gäster från både Afrika, 
Asien och Australien. Det rör sig om en världsomspän
nande forskargemenskap. Glädjande nog har den många 
unga medlemmar.

Den följande översikten gör självfallet inga anspråk på 
att vara ens tillnärmelsevis uttömmande. Den är begrän
sad till några få större arbeten. De är valda för att ge ett 
begrepp om ett par olika fält av forskningsområdet, inte 
bara skilda genrer av »sagalitteratur» utan också norrön 
poesi.

Först presenteras två böcker om den s. k. skaldediktning
en, en på flera sätt gåtfull innovation i nordisk litteratur.

Bjarne Fidjest0l är sedan 1982 professor i norrön filologi 
vid universitetet i Bergen. Han har tidigare publicerat en 
skrift om den isländska visionsdikten Sölarljöd, vanligen 
daterad till 1200-talet; med sin anknytning till eddapoesins 
diktion och mytvärld är det den norröna litteraturens mest 
originella och fängslande religiösa poem: Sölarljöd. Ty- 
ding o g tolkingsgrunnlag (Bergen 1979). Den dikten har 
för övrigt nyligen kommit ut i en ny svensk tolkning av 
Gunnar D. Hansson, Solsången Sölarljöd (Göteborg 
1983), en vacker volym illustrerad av Roj Friberg och med 
den isländska texten återgiven jämsides med översättning
en.

Fidjestpl har också i en större uppsats i Maal og Minne 
1974 på ett sinnrikt sätt, inspirerad av strukturalistisk 
språkforskning, sökt komma till rätta med det egenartade 
norröna bildspråket: »Kenningsystemet. Fors0k på ein 
lingvistisk analyse.» Den studien bör ha kommit honom 
väl till pass som förarbete till boken Det norrfine fyrste dik- 
tet (Universitetet i Bergen, Nordisk institutts skriftserie. 
0vre Ervik 1982), baserad på hans disputation i mars 
1981. Som titeln på avhandlingen anger, inriktar sig Fid- 
jest0l på en bestämd genre inom »skaldediktningen». Det

rör sig om hyllningspoem till härskare med hög rang, 
kungar eller jarlar, antingen i deras livstid eller, som 
arvkväden, efter deras död.

Huvudparten av framställningen ägnas åt att upprätta 
och avgränsa den korpus som behandlas -  en uppgift som 
är långtifrån problemfri. Det är ytterst sällsynt att en dikt 
av den art det gäller finns bevarad i sin helhet. Vanligen 
återfinns de som enstaka strofer eller strofgrupper i saga
litteraturen, i första hand en rad »kungasagor», med Snor- 
ris Heimskringla som främsta källa. Fursteskaldernas 
poesi får i dessa texter tjäna som dokumentation av en 
historisk situation eller händelse: »Svå segir Sighvatr» 
o.d. Olika delar av en och samma dikt kan uppträda på 
vitt skilda håll, och det blir forskarens uppgift att pussla 
ihop skärvorna. Men det är inte alltid lätt att avgöra, om 
dessa fragment verkligen hör samman, eller i vilken ord
ningsföljd de i så fall bör komma.

Själva det grundläggande arbetet med sammanställning
en av texterna finns redan gjort i Finnur Jönssons mäktiga 
utgåva Den norsk-islandske Skjaldedigtning: A. Tekst ef
ter håndskrifterne. B. Rettet tekst (Kpbenhavn & Kris
tiania 1908-15). Men Fidjestpl har nu för furstekvädenas 
del ånyo systematiskt gått igenom källorna. I ett centralt 
parti av sin bok, »Dei einskilde dikta» (87-168), förteck
nar han samtliga de ca 100 nummer som hans korpus 
omfattar och anger för vaije dikt, i vilka texter delar av 
dem finns, exakt omfång av vad som är bevarat, diskute
rar strofernas inbördes ordning etc.

Av den sammanfattande statistiken framgår, att hela 
furstediktningens korpus omfattar 7 276 versrader, vilket 
motsvarar omkring 910 åttaradiga »normalstrofer». Högst 
tre av Fidjestpls 100 enheter har bevarats i sin helhet. 
Fullt säkert gäller det bara två mera särpräglade dikter: 
Egill Skalla-Grimssons ryktbara Höfudlausn till kung Erik 
Blodyx och Snorri Sturlusons Håttatal, riktad till kung 
Håkon Håkonsson och Skule jarl gemensamt. Den sist
nämnda dikten har som bekant införlivats med Snorris 
Edda (1220-talet) och utgör där med sina 102 strofer i 
växlande metra ett virtuost demonstrationsnummer i den
na handbok för skalder. En tredjedel av hela korpus in
skränker sig till fragment på två strofer eller mindre; drygt 
en Qärdedel av numren representeras av tio eller flera 
normalstrofer. En kronologisk distribution av materialet 
på de fem seklen fr. o. m. 800-talet t. o. m. 1200-talet visar 
att 1000-talet är ojämförligt ymnigast företrätt med 41 
olika dikter fördelade på 359 normalstrofer.

En fråga som givetvis aktualiseras i Fidjestpls diskus
sion -  liksom ofta annars då äldre norrön litteratur förs på 
tal -  är den om muntlig respektive skriftlig tradering. Han
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erinrar om forskarnas bruk att hänvisa till »skaldekvad og 
annan munnleg tradisjon» och citerar i det sammanhanget 
ett auktoritativt yttrande av Snorri i Heimskringla: »Hos 
kung Harald /Hårfager/ fanns skalder, och folk kan allt
jämt deras dikter liksom också dikter om alla konungar 
som efter honom har funnits i Norge.» Fidjest0l anser 
emellertid, att vi »berre reint unntaksvis finn variantar 
som peikar i retning av munnleg tradering». Oftast rör det 
sig inte om »stprre tekstvariasjon enn det som er vanleg i 
skriftleg tradering» (45). Närmare hälften av hans material 
återfinns nedskrivet i skilda prosatexter efter varandra. 
Det kan tyda på att när en furstedikt, eller en sekvens ur 
den, väl en gång har blivit upptecknad, så har följande 
skribenter stött sig på denna skriftliga källa, även om de 
också eventuellt har känt till dikten i muntlig tradition.

Fidjest0l dryftar vissa mer eller mindre uppenbara fall 
av muntlig variation, med Egils Höfudlausn som »kronvit- 
net» i genren. Men han vill av principiella skäl understry
ka, att ämnet för hans avhandling inte är furstepoesin i 
dess ursprungliga(ste) form. Den är oss otillgänglig. Vad 
han ägnar sig åt är »fyrstediktinga slik ho låg f0re for 
historikarane på 1200-talet og kan rekonstruerast på 
grunnlag av deira verk» (47). Helt allmänt kan man undra, 
ifall inte denna poesi just tack vare sin utomordentligt 
strängt reglerade verskonst trots allt har varit jämförelse
vis motståndskraftig mot alltför flagranta förvanskningar. 
De diktspecialister som bar upp den muntliga traditionen 
bör rimligtvis ha varit känsliga för genrens normer.

Avhandlingens båda första huvudavsnitt, »Overleve- 
ringa» (9-80) och »Korpus» (81-177), som omfattar bortåt 
tre fjärdedelar av arbetet, är naturligt nog av en delvis 
mycket teknisk art och riktar sig främst till experter på 
området. Fidjest0l förutsätter hos sina läsare goda insikter 
i både fomisländska och skaldediktningens intrikata sy
stem. Det gör han förvisso också i det tredje och avslutan
de huvudavsnittet, »Genren» (179-255). Men med sina 
allmänt litteraturvetenskapliga synpunkter, med sin 
»ideologiska» och estetiska analys, kan det vara av intres
se också för en vidare krets.

I skaldernas poetiska hantverk uppmärksammar Fidje- 
st0l inte minst den typiska variationstekniken. Där spelar 
diktartens bildspråk, kenningama, en huvudroll. Det 
»fungerer i analogi med eit språksystem, eller biletleg sagt 
som ein effektiv maskin skalden kan ta i bruk for å produ- 
sere varierte uttrykk for identiske innhaldseiningar» (200).

Några ständigt återkommande motiv tas upp till särskild 
granskning. Där är strids skildringarnas »likdjursmotiv» 
med korp, öm och ulv: typexempel krigarkenningen 
hrafns foedir ’den som ger korpen föda’; motivet med bål 
och brand, av exempelvis Amörr Pöröarson (1000-talet) i 
hans Magnussdråpa makabert kombinerat med likdjurs- 
motivet: Buk drö brådla steikdan / blödugr var gr a f  
glödum ’Blodig varg drog raskt den stekta kroppen ur 
glöden’ (205); det friskare havs- och skeppsmotivet, där 
fartyget kan kallas ’kölstrimmans skida’, en kenning som 
Fidjest0l uppskattande kommenterar så: »den kvitskum- 
mande kj0lstripa kan vi då sjå som eit skispor, og nett 
slike f0restillingar er det vi blir suggererte til her, der det 
er tale om det haustkalde havet som driv fram dei rim- 
frosne skia» (208).

Fidjest0l ställer bl. a. frågan, om skaldernas variations- 
teknik kan ses som »eit motstykke til oral formulateknik- 
ken i andre typar av tradert dikting». Men han menar att

det finns föga av »oral formulas» i skaldepoesin. Även om 
man här och var kan finna en och samma versrad i skilda 
dikter, »er det neppe så mykje av dei at dette har vore til 
nemnande hjelp i ei improvisatorisk skaping eller framf0- 
ring». I stället för färdiga formler hade skalden »visse 
tekniske eller stilistiske grep, som gav han ein slags saer- 
språkleg ’kompetanse’» (204). Det är säkert en riktig av
vägning. Någon folklig epik är inte dessa furstekväden.

Skaldepoesin kännetecknas ju inte minst av sitt ymniga 
bruk av klangeffekter, allitterationer och assonanser i 
strikta och konstfulla mönster. Fidjest0l analyserar dem 
särskilt i ett välvalt exempel från en av skalderna vid 
Harald Hårfagers hird: Forbjörn homklofis regelrätt 
drottkvädna Glymdråpa, vars epitet ungefärligen kan 
återges med ’den klangfulla’. Här tillämpar författaren 
»fonetisk naerlesing». Väl medveten om att »det oftast 
syner sig lett å overtyde seg sj0lv om at det er ein herleg 
harmoni mellom uttrykksside og innhaldsside i orda» 
(220), söker han varsamt demonstrera just denna harmoni 
i Glymdråpa. Det är en givande läsning, som visar hur en 
djup förtrogenhet med materialet kan lyfta fram något av 
den konstnärliga suggestion som denna åldriga och sär
eget slutna poesi måste ha haft för sin samtid. Konklu
sionen lyder, i vår egen tids litteraturvetenskapliga 
termer: »Skalden har makta å skape illusjon av eit sam- 
svar mellom dei akustiske eigenskapane i orda og ytrin- 
gane og det innhaldet dei målber, ein illusjon som över
vinn språkteiknets arbitraere natur og gjev språkstoffet i 
diktet litt av den same motivering som eit onomatopoeti- 
kon har.» (221)

Med anknytning till Annette Georgis arbete Das latei
nische und deutsche Preisgedicht des Mittelalters (Berlin 
1969) urskiljer Fidjestpl en utveckling i de norröna furste- 
diktemas val och behandling av ämne. På det heia taget är 
genren av »historisk type»; det är »historiske hendingar 
og gjemingar som er gjenstand for dikta, og ikkje dygder 
eller eigenskapar». Det kan ibland närmast röra sig om en 
katalog över olika drabbningar, rentav numrerade i kvä- 
det. Härskarens mod och generositet tar sig uttryck i 
handlingar, »men dei blir ikkje skildra i og for seg, anna 
enn som adjektivattributt i förbifarten» eller korta inpass 
(244).

En mera »etisk type» (244) representeras hos Fidjest0l 
av den isländske lagsagomannen Markus Skeggjasons (d. 
1107) utpräglat kristna Eiriksdråpa, ett arvkväde över den 
danske kungen Erik Ejegod (d. 1103). Där läggs stor vikt 
vid den dödes gudsfruktan och verksamhet för kristendo
men. Det anförs en strof som »i all hovudsak er ein rein 
dygdekatalog: hugstyrke, godt minne, vit, kl0kt, mot. 
Dertil kjem rikdom, makt -  og språkkunnskap. Attpå alt 
er kongen utan laster». Visserligen är man här alltjämt ett 
gott stycke från »den ’etische Typus’ av lovkvad i europe
isk tradisjon, der heile diktet er disponert ut frå dygdene», 
men med den åberopade strofen i Eiriksdråpa »tykkjest 
det likevel vere teke eit viktig steg i den lei» (246). Man 
förnimmer i denna dikt närvaron av »den nye tids ånd», 
för att tala med Fredrik Paasche.

Fidjest0l skiljer mellan »den denotative og den konno- 
tative bodskapen, eller det historiske og det poetiske inn
haldet» i skaldepoesin. En norrön furstedikt har »eit hi
storisk innhald, som er årsaka til at det er sitert i kongeso- 
gene» som källa. Men det har också ett metaforiskt och 
»poetisk ’innhald’, som er årsaka til at det er sitert i
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Snorre-Edda» och liknande sammanhang. Den antydda 
dikotomin mellan de båda nivåerna -  å ena sidan vad som 
kan återföras på prosaiska utsagor och å den andra det 
poetiska nätverket -  är självfallet ett kännetecken på »sto
re delar av verdslyrikken». Men enligt Fidjest0l råder det 
inget tvivel om att de bägge planen »har ein meir sj0lv- 
stendig status i skaldediktinga enn kva som elles er van- 
leg» (210). Däri har han säkert rätt.

Själva det konstnärliga hantverket, dikten som iprött, 
har ett utpräglat egenvärde i skaldepoesin. I sin analys av 
Snorris Håttatal -  i viss mån en kunnigt genomförd äre- 
räddning av en ofta negativt bedömd prestation -  ger 
Fidjest0l sålunda exempel på att det kan vara själva »den 
metriske eller retoriske tvang som har gjeve inspira- 
sjonen» (252). I samband med samma dikt gör han också 
den slående iakttagelsen, att språkbruket inbjuder till »ei 
identifisering av diktet med fyrstens aere, ved det tvety- 
dige i ord som lof, mcerd eller hrödr». De kan avse före
målet för hyllningen, men också dikten själv. Det panegy- 
riska kvädets syfte »er å materialisere og gjere varig fyr
stens aere, så å seie. Det er den som er det eigenlege emnet 
for diktet, og dersom diktet fyller si oppgåve, er det ikkje 
berre uttrykk for fyrstens aere, eg trur jamvel ein kan seie 
at det er ei materialisering eller ei vereform av fyrstens 
aere» (253). Dikten blir därmed inte bara »fyrstens aere, 
men også skaldens». Redan den äldsta skaldediktningen 
rymmer starka uttryck för skaldens självmedvetenhet, 
men Snorri brukar starkare ord än någonsin: »Furstelovet 
kommer alltid att leva, med mindre mänskosläktet går 
under eller världarna förgås.» (254)

Med »ei tydingsgliding, som neppe er å ta feil av», låter 
Snorri »panegyrikken reflektere tilbake på diktet. Lov- 
kvadet över fyrstane endar med å bli eit lovkvad over 
lovkvadet». Konsekvent nog tenderar furstedikten som 
här att till sist »ringe seg om seg sj0lv og bli t0mt for 
innhald og funksjon, bli til ei metadikting som er i ferd 
med å bli rein form». Håttatal var ju riktad till kung 
Håkon Håkonsson och hans jarl Skule Bårdsson samfällt. 
Med en anspelning dels på att Snorri i sinom tid (1241) 
blev dräpt av landsmän, på anstiftan just av kung Håkon, 
dels på att Egill Skalla-Grfmsson några århundraden tidi
gare löste sitt huvud med ett lovkväde till en annan norsk 
kung, slutar Bjarne Fidjest0l sitt arbete med orden: »Det 
synte seg då ög til slutt at diktet hadde mista si kraft, og 
Snorre makta ikkje å l0yse hovudet sitt med versekunster, 
slik hans store aettefar hadde gjort.» (255)

Med helt andra aspirationer än Bjarne Fidjest0l fram
träder Hermann Engster i Poesie einer Achsenzeit. Der 
Ursprung der Skaldik im gesellschaftlichen Systemwan- 
del der Wikingerzeit (Frankfurt am Main, Bern, New 
York 1983). Som titeln antyder rör det sig här om ingen
ting mindre än att förklara skaldediktningens uppkomst på 
800-talet som en följd av eller som en parallellföreteelse 
till den sociala utvecklingen i Norden. Synvinkeln är ren
odlat sociologisk.

Det är väl att märka att HE inte inriktar sig på skalde- 
poesins innehåll och tematik, såsom furstedikternas typis
ka motiv etc. Han har siktet inställt på själva den säregna 
estetiska strukturen med dess strikt reglerade åttaradiga 
dröttkvcett-strofer, intrikata ordföljd och ofta kryptiska 
kenningspråk. Hans syfte är att söka dialektiken mellan 
samhälle och konst »im Innem der Kunstwerke selbst»,

inte via en interpretation av dikternas innehåll utan »an 
etwas durchaus Objektiverem, Nüchternerem, nämlich an 
den technischen Verfahrungsweisen der Dichtungen» 
(170). Det är en central tes, eller den centrala tesen, som 
han till yttermera visso framhäver med att som motto för 
det aktuella avsnittet välja en utsaga av Th. W. Adomo: 
»Der Schlüssel jeglichen Gehaltes von Kunst liegt in ihrer 
Technik.»

Att identifiera en gemensam nämnare för social ordning 
å ena sidan och den samtida diktens »tekniska förfarings
sätt» å den andra är alltid vanskligt. Kanske får man för 
den Ijärran skaldediktens del vara beredd på flera svårig
heter och fallgropar än vanligt. HE har här försökt sig på 
ett jättelyft.

Den första av arbetets tre huvuddelar, under rubriken 
»Das Erbe der Wildheit. Versuch einer Archäologie der 
Kenning» (18-59), betonar inledningsvis i anslutning till 
tidigare forskning att skaldepoesins uppdykande på 800- 
talet ter sig som »eine revolutionäre poetische Innova
tion» (19). Det gäller då inte bara det typiska skaldevers- 
måttet, dröttkvcett, utan också kenningtekniken. Visserli
gen är kenningens bildspråksform känd både från äldre 
nordisk dikt liksom från poesi på andra håll i världen. Men 
i de norröna skaldernas hantering får den på ett helt annat 
sätt än annorstädes karaktären av system, språkspel och 
»logiskt-operationell kalkyl» (25). Om det ursprungliga 
sambandet mellan kenning och myt, grundat på mytens 
frodiga analogi tänkande, hade varit »zwanglos und naiv in 
der vorskaldischen Kenningsprache», blir det redan i de 
äldsta kända proven på skaldepoesi »erzwungen, überstei
gert und in reflektierter Manier» (56). Över huvud taget 
lägger HE stark tonvikt på det intellektuella och utspeku
lerade draget hos denna diktning. Egenskapen ligger i 
öppen dag, och många forskare har förut framhävt den. 
Men i HE:s argumentation för »die Herausbildung der 
Skaldendichtung als einer ästhetischen Objektivation ge
sellschaftlicher und geschichtlicher Prozesse und Konstel
lationen» (67) kommer den så småningom att få en nyckel
roll.

Bokens andra huvudparti, »Abstraktion und Herr
schaft. Der Weg in die Zivilisation» (60-169), är längre än 
de båda övriga tillsammans. Det bör också sägas att det är 
kraftigt överdimensionerat för sitt syfte. Läsaren sköljs 
över med en störtskur av referenser till och citat från en 
till synes ändlös rad av mer eller mindre kända forskare: 
arkeologer, historiker, sociologer och filosofer. Det före
tas vida utflykter i tid och rum.

Denna närmast hämningslösa dokumentation och an
hopning av läsefrukter tenderar att skymma huvudlinjerna 
och att suggerera med ett slags massverkan. HE följer i 
olika aspekter transformationen av »der archaischen, ver
wandtschaftlich organisierten Gesellschaft zur politisch
staatlich organisierten Gesellschaft» (60) -  en utveckling 
som bedöms som ett avgörande villkor för skaldediktning
ens tillkomst. Kursen utstakas ända från neolitisk tid fram 
till vikingatiden, genomgående med Norge i centrum.

Undan för undan undergrävdes det forna ättesamfundet 
med dess »patriarchalisch strukturierte Grossfamilie» och 
»ausserordentlich starke Solidarität» (71/72). Det var en 
process vars slutfas i Norge bröt in med vikingatidens 
böljan. HE betonar vikten av Harald Hårfagers insats, när 
denne som den förste gjorde anspråk på överhöghet över 
hela landet. Det var ju för övrigt detta med våld genomför
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da enande av Norge, som enligt traditionen drev tidigare 
självständiga storbönder att lämna sitt hemland och grun
da ett nytt nordiskt samhälle på Island.

Under härskaren utvecklade sig ett hierarkiskt klassam
hälle, ett »nicht mehr nach naturwüchsig-blutmässigen, 
sondern nach abstrakt-funktionellen, ’rationalen’ Prinzi
pien organisiertes politisches-staatliches Gesellschaftssys
tem» (104). Till grund för denna process låg ekonomiska 
och tekniska faktorer. Nordens handelsförbindelser, som 
redan under bronsåldern utsträcktes till Medelhavs-områ- 
det, söijde för »punktuelle Anhäufungen von Reichtum». 
Det möjliggjorde i sin tur att välbeställt folk kunde anställa 
och underhålla »Spezialisten (Handwerkern, Künstlern)». 
Dessa och andra komponenter «begründeten eine Pre
stige- und Privilegienstruktur und konstituierten somit 
eine entsprechende rangmässige Einteilung der Gesell
schaft» (77).

Under rubriken »Die Rationalisierung des Tauschs» 
(118-40) diskuteras bl. a. uppkomsten av en penningmark
nad med bruk av »Allzweckgeld» i Norden. Den blev 
enligt HE epokgörande inte bara i den ekonomiska histori
en utan också »in der Geschichte der Entfaltung der ab
strakten, formalen Rationalität» (127). Efter långrandiga 
utläggningar om myntväsendet som en långt driven form 
av abstraktion heter det kort och gott: »Das abstrakte 
Denken ist diese Realabstraktion in ihrer Reflexions
form.» I anslutning till Sohn-Rethels påstående, att det 
råder ett »påfallande följ dförhållande» mellan införandet 
av myntprägling och begynnelsen av den grekiska filoso
fin, hävdas att »Philosophie» -  eller kanske mera allmänt: 
abstrakt tänkande -  och »Geldwirtschaft» står »in einem 
formgenetischen Zusammenhang» (138/39).

HE ser resan in i »Zivilisation» i tecknet av några 
övergripande abstrakta begrepp, som slår igenom också 
»auf der Ebene der Bewusstseinsbildung» (85). Det rör sig 
om en expansiv förskjutning »in Richtung auf Vorherr
schaft des formal-abstrakten, instrumentell-strategischen 
Rationalitätsprinzips» (87). Civilisation betyder, »poin
tiert formuliert, die Abstraktheit der (zentralisierten) 
Herrschaft und die Herrschaft der Abstsraktion» (99) -  ett 
slags kiastisk formulering, som hamras in gång på gång.

Med sin böjelse för att ta ut svängarna rejält drar HE 
också ut samhällsutvecklingens linjer in i vår egen tid, till 
de yttersta följderna av rationalitet, teknologi och maktut
övning. Med ett stråk av nostalgi heter det att mänsklighe
ten i dag står vanmäktig inför det tygellösa herraväldet av 
en instrumentell rationalitet: storteknologi, en militär för
intelse-apparat och en total statsmakt, som har lett »zur 
höchsten Bedrohung des Menschen selbst» (87) -  i sorglig 
kontrast till ett postulerat ursprungligt mänskligt förhåll
ningssätt, präglat av självklar naturförbundenhet och jäm
vikt.

Men redan vid vikingatidens böljan -  som alltså också 
råkar vara tiden för skaldediktningens tillkomst -  har 
denna utveckling mot »kognitiv-rationalen, formal-ab
strakten, instrumentell-operativen Strukturen» nått en av
görande punkt. Vi befinner oss här i en historisk över
gångstid, en »Achsenzeit» som HE kallar den med en 
term lånad från Karl Jaspers. Den är förutsättningen för 
»die Unterordning der Menschen unter die Abstraktheit 
der Herrschaft, konkret: unter das Prinzip der zentralen 
Staatsmacht, in der Gestalt des Könings repräsentiert» 
(145). Alla de beskrivna processerna av abstraktion och

rationalisering kulminerar i individens underkastelse un
der statens abstrakta rationalitet: »Die unlösliche Ver
flochtenheit der Abstraktheit der Herrschaft und der 
Herrschaft der Abstraktheit erfährt in ihr /dvs. den enskil
des underkastelse/ ihren sinnfälligsten Ausdruck» (168).

I arbetets tredje och avslutande del, »Triumph und 
Untergang. Zur geschichtlichen Dialektik der Skaldik» 
(170—226), gäller det för HE att för skaldepoesins vidkom
mande avtäcka »Die Immanenz der Gesellschaft in der 
Kunst» (170), som det heter i en underrubrik. Det skall 
här visas på vad sätt tanke- och medvetandeformer liksom 
samhällets integrationsmekanismer »die symbolischen 
Konstruktionen der Skaldendichtung konstituieren und in 
ihnen ihren Abdruck hinterlassen» (171).

HE gör det med att ånyo karakterisera skaldepoesins 
estetik, men nu mera emfatiskt i termer som nötts in i 
beskrivningen av samhällsutvecklingen. De norröna skal
derna har som sagt inte uppfunnit kenningspråket, men de 
har utbildat det till ett system, »ein System, das an ration
aler Kalkuliertheit, an formaler Strenge und innerer 
Geschlossenheit im Germanischen völlig neu und 
ungewöhnlich gewesen ist» (175). Den »kenning-tyngede 
skaldiske hpystil» (Hallvard Lie) ses som framsprungen 
»aus der Dynamik der bestimmten, im vorhergehenden 
Teil der Arbeit beschriebenen kognitiven und rationalen 
Entwicklungen, wie sie seit Beginn der Wikingerzeit kon
zentriert sich manifestieren» (176).

Än mera påfallande än i övrigä »formalen Organisa
tionsweisen» kommer i dröttkvcett-strofens metriska kon
struktion »die Tendenz zur Abstraktion zum Ausdruck» 
(190). Vi får en dråplig sammanfattning av hur »die Do
minanz des Formal-Abstrakten, Instrumentell-Strategi- 
schen vorantreibender Rationalisierungsprozess» -  städse 
i tecknet av »Herrschaft» -  objektiverar sig »ästhetisch in 
der Konstruktion der skaldischen dröttkvaett-Dichtung» 
(199). En sådan passus synes mig vara ett oroande exem
pel på att retorik och suggestion får ersätta argumenta
tion. Den har många motsvarigheter i HE:s text.

Över huvud taget är »Herrschaft der Abstraktheit» en 
alltför vag gemensam nämnare för social och poetisk 
struktur. Det rör sig om en hårt pressad abstrakt analogi, 
en dubiös ekvivalens. Men därtill kommer att HE i stort 
sett nonchalerar det anmärkningsvärda faktum, att skalde
dikten åtminstone med tiden tycks ha blivit en utpräglat 
isländsk specialitet. Han är naturligtvis medveten om att 
de första århundradenas isländska fristat på intet sätt 
motsvarar hans bild av Norge -  med en den enskildes 
underkastelse »under die abstrakte Rationalität des 
Staats» (168), där det inte längre är släktskapsbanden som 
definierar individens samhällstillhörighet, »sonder die Be
ziehung auf einen Herrscher» (165).

Denna skillnad utgör i det här sammanhanget ett pro
blem som borde ha stått i fokus för diskussionen. Man 
kanske kan bortse från att emigrationen till Island enligt 
traditionen inte minst var en reaktion mot den politiskt- 
sociala form för »Herrschaft» som Harald Hårfager intro
ducerade i Norge. Men islänningasagoma visar entydigt 
på ett samhälle där »Verwandtschaft» alltjämt är grundval 
och levande verklighet. Det är ingen tillfällighet att man 
talar om dem just som släkt- eller ättesagor.

I hägnet av denna isländska gemenskap -  bortom »der 
Abstraktheit der Herrschaft und der Herrschaft der Ab
straktheit» (168) -  frodades skaldekonsten, vilket inte
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minst islänningasagoma vittnar om. I Egils saga finns en 
rad fullfjädrade dröttkvcett-strofer, inte bara av huvudper
sonen, den ryktbare skalden, utan också av hans farfar 
Kveld-Ülfr och hans far Skalla-Grimr, landnamsmannen. 
Hos de bägge sistnämnda rör det sig inte om någon furste
hyllning, utan i förra fallet om sorgen över sonen Törölfs 
död för kung Harald Hårfagers eget svärd -  och om sor
gen över att inte kunna hämnas dråpet på honom; i senare 
fallet gäller det en strof om arbetet i smedjan, med ytterst 
sofistikerad kenningteknik.

HE åberopar Egils Sonatorrek -  visserligen inte i 
dröttkvcett utan i den enklare formen kviduhåttr -  som 
prov på den individualism och subjektivitet som också 
skulle röja sig hos den »protomodema personlighet» (204) 
som böljar få konturer under vikingatiden. Det är sant att 
den dikten genomströmmas av Egils egen djupa sorg över 
förlusten av två söner. Men inte minst vittnar hans kväde 
om styrkan hos släktbanden, ättesamfundet: »Grym var 
den bräsch, / som havet bröt / i min faders frändegärds- 
gård»; »havet slet av / banden i min ätt, / en hårdtvinnad 
sträng / av mig själv».

Under rubriken »Schwanengesang. Agonie eines 
Sprachspiels» (220-26) erinrar HE än en gång om sin 
tolkning av skaldepoesin »als Ausdruck historisch vor
wärtstreibender Produktivkräfte, insbesondere Kräfte der 
Herrschaftsorganisation und der Rationalität» (221). 
Själva »svanesången» tecknas med en sammanfattande 
beskrivning av skaldernas insats. Som »Träger des avan
ciertesten und reflektiertesten Bewusstseins ihrer 
Epoche» var de klarsynt medvetna om att det gamla 
ättesamfundet var obönhörligt upplöst och övervunnet av 
»rationalisierter Herrschaft und herrschaftlicher Rationa
lität». De var själva främmande för »das Zauberreich des 
wilden Denkens», för det genuint mytiska kenningspråk 
som en gång var ett uttryck för strävan att skapa mening 
och sammanhang i tillvaron. I deras händer blir det till 
poetisk teknik, ett sofistikerat intellektuellt spel. Deras 
outrerade kenningkonst »trägt den Gestus der Beschwör
ung des verblassenden Zaubers: suggeriert die Rettung 
des Sinnlich-Konkreten» (223). Det paradoxala och tra- 
giskt-ironiska i skaldediktens historia är enligt HE, »dass 
gerade der Todfeind des wilden Denkens, die abstrakte 
rationale Formalität, zum Instrument der Verlängerung 
seines Lebens wurde» (226).

Det är en effektfull formulering. Men tvivel på hela 
arbetets perspektiv inställer sig. Varför, exempelvis, upp
hörde skaldernas hantering med dess »iogisch-operation- 
ellen Kombinatorik» och »raffiniert hochgetriebenen Ver
standeskunst» (177) för att lämna plats åt vida enklare 
diktformer, som balladen: »Omkring år 1300 forstummer 
skjaldedigtningen ved det norske hof, hvor den havde lydt 
siden vikingetiden og vel sagtens endnu laengere tilbage. 
Det var fremmed romantisk digtning som nu var på mode» 
(Jön Helgason i Nordisk kultur VIII: B (1953), Litteratur- 
historie, s. 131). Den politiskt-sociala trenden med »der 
Abstraktheit der Herrschaft und der Herrschaft der Ab
straktheit» drog ju vidare med oförminskad eller ökad 
styrka. Det problemet berörs inte, trots att det är av 
fundamental betydelse för avhandlingens huvudtes.

Poesie einer Achsenzeit ger ingen övertygande bild av 
»samhällets immanens» i skaldediktens estetiska struktur. 
Den uppgift Hermann Engster har ställt sig är kanske 
olöslig. Men trots en stundom överlastad framställning

och högst tvivelaktiga kopplingar mellan samhälle och 
dikt driver han sin tes kunnigt och energiskt. Hans arbete 
rymmer tänkvärda iakttagelser och bör kunna stimulera 
diskussionen kring en märklig genre i nordisk poesi.

Två väsentliga verk om islänningasagoma, båda från 1982, 
är författade av amerikanska forskare. Med sina mycket 
skilda infallsvinklar hamnar de delvis på kollisionskurs 
med varandra och ställer därmed vissa principiella och 
metodiska grundfrågor i fokus.

För sin avhandling Feud in the Icelandic Saga (Univer- 
sity of Califomia Press, Berkeley, Los Angeles, London 
1982) har Jesse L. Byock valt ett centralt ämne. Släkt
fejder är som bekant ett genomgående motiv i islänninga
sagoma, så dominerande att det på ett avgörande sätt 
bidrar till att strukturera dessa berättelser. Det är också 
nära relaterat till verklighetens sociala och juridiska orga
nisation i det medeltida Island.

Den mest påfallande egenheten i det juridiska systemet, 
med Alltinget som högsta instans, är väl i våra ögon 
frånvaron av en verkställande makt. Den står i märklig 
kontrast till de ofta intrikata rättsprocedurer som vi kän
ner från sagorna. Om en målsägare hade lyckats uppnå en 
fällande dom över en motpart i överensstämmelse med 
lagens formaliteter, stod han inför problemet att få dom
slutet realiserat. En svarande som själv besatt tillräcklig 
styrka, eller som kunde uppbringa effektivt stöd från and
ra personer, kunde ibland helt ignorera domstolens utslag 
och förhindra att det verkställdes. Det hände rentav att 
rättens ledamöter på Alltinget med våld avhölls från att 
över huvud taget fälla en dom.

Detta sakernas tillstånd hade många följder. Ett mål 
kunde engagera ett flertal män på bägge sidor, både före 
och efter domstolsförhandlingarna, som supporters, med
lare osv. I värsta fall kunde de våldshandlingar som ofta 
blev resultatet få allvarliga proportioner och kanske leda 
till en utdragen blodsfejd. Å andra sidan var flertalet 
människor angelägna att bevara friden. Inflytelserika 
män, med eller utan status av lokal hövding, godi, hade 
intresse av att lugn och ordning upprätthölls inom deras 
distrikt. Och givetvis medförde konflikterna vanligen inte 
dråp och blodsutgjutelse, sagornas mest spektakulära in
slag. Som Byock understryker, handlar dessa berättelser 
inte om hjältar av mera legendariskt episkt slag, inte om 
»the martial deeds of war leaders and their nemesis, trea- 
chery». I stället rör det sig främst om tvister »between 
ordinary people over ordinary matters, such as landow- 
nership, insult, inheritance, dowries, hay, and beached 
whales» (2).

JB har företagit en grundlig och detaljerad kartläggning 
av de normer och den praxis som reglerar olika former av 
fejd i de isländska sagorna och deras samhälle -  ett system 
som enligt honom erbjuder en skarp kontrast till andra 
samtida kulturer i Europa (38). Han urskiljer vissa huvud
aspekter av fejden och benämner dem feudemes: conflict, 
advocacy, resolution, vilka han diskuterar var för sig och i 
deras samspel. Som »non-active elements» (63) betraktar 
han travel och information. Uppvaktningar hos hövdingar 
på Alltinget för att få deras stöd är närmast ett standard
motiv i sagorna. Efter mordbranden på Njåls Berg|)örsh- 
våll företar angriparnas ledare, Flosi, en vidlyftig expedi
tion till många bönder på östra Island för att försäkra sig 
om deras bistånd vid de kommande rättsförhandlingama.



72 Forskningsöversikt

Kåri, Njåls svärson, som ensam har undkommit från den 
brinnande gården, färdas å sin sida omkring i bygden för 
att skaffa sig medhjälpare i uppgörelsen.

I det feudeme JB betecknar som advocacy framhäver 
han brokerage som dess »major and most varied form» 
(74). Brokerage innebar att en part engagerade »a more 
powerful person to serve as his advocate» (40). «What 
was unusual in Iceland was that brokerage was so perva
sive and became the normal way in which Icelanders dealt 
with one another» (42). Vi har här att göra med ett slags 
affärsöverenskommelse. Det finns många exempel i sa
gorna på att en förfördelad part överlåter »his right to 
material compensation to a broker» (43). Stundom före
drog man att rädda sin heder genom att få en sådan 
»mäklare» att driva igenom ens sak -  även om man fick 
betala en hel del för tjänsten. Sålunda kunde en broker 
göra sig en avsevärd vinst på sin medverkan. På det hela 
taget betonar JB starkt -  och överdriver möjligen något -  
de ekonomiska aspekterna på fejden, särskilt konkurren
sen om de efter hand allt knappare landarealerna: »The 
heart of many saga feuds lies within a setting of aggressive 
individuals trying to get at the family lands of others» 
(150).

JB:s dokumentation omfattar också ett antal episoder 
från kollektionen Sturlunga saga. Hans skäl för att upp
märksamma denna krönika om 1100- och 1200-talen -  som 
alltså kronologiskt tar vid efter den egentliga »sagatidens» 
slut -  är att »the formal characteristics of feud in the 
family sagas and the early Sturlunga sagas» (5) visar flera 
likheter än skillnader. Enligt honom har forskare på sena
re år visat en böjelse att förstora olikheterna mellan dessa 
perioder. Fastän kristendomen självfallet »did much to 
enlarge the world view of Icelanders in the twelfth and 
thirteenth centuries», »it did not change the fundamental 
nature of the society» (35), däribland dess fejdsystem.

Det är säkert riktigt att framhäva kontinuiteten. Å andra 
sidan kunde en fejd i 1200-talets Island också anta helt nya 
dimensioner. Man får bevittna smärre slag mellan ledande 
hövdingar, där hela »fjärdingar» av landet drogs in, och 
vanligt folk tvingades ta del i vad som faktiskt var ett 
inbördeskrig. Som bekant ledde dessa allvarliga stridig
heter mellan stormännen till att den isländska fristaten 
1262-64 måste underkasta sig den norska kungamakten.

JB har en positiv syn på fejdens sociala funktion och 
värde i det medeltida Island. Den verkar, hävdar han, som 
»a vital rather than a destructive force» (25) och var »a 
socially stabilizing process» (28). Man kan i viss mån dela 
den åsikten. Fejdsystemet engagerade många människor i 
konflikterna och deras lösning. Olika intressen måste be
aktas och vägas mot varandra. När systemet fungerade 
väl, kunde det sannolikt vara »vitalt» och »stabiliseran
de», inte minst genom att vidga och stärka den sociala 
gemenskapskänslan.

Men man får heller inte förbise de uppenbara nackde
larna. Som redan nämnts råder det en något paradoxal 
kontrast mellan de sofistikerade juridiska formaliteterna å 
ena sidan och våldet å den andra. Det förekom att rätts- 
förhandlingarna helt enkelt blockerades, med hotelser och 
överlägsen styrka eller list och bakslughet. I exempelvis 
Våpnfirdinga saga bevittnar vi hur en viss Brodd-Helgi 
»twice uses force to prevent the courts from deciding a 
case» (30). Och om en rättslig lösning hade uppnåtts, 
kunde den inte desto mindre »följas upp» av dråp, som

kanske ledde till en utdragen blodshämnd. Som JB själv 
erinrar om, hände det att i konflikter om egendom »final 
ownership depended more on strength than on legiti
macy» (223). Eyrbyggja saga ger prov på hur ett notoriskt 
råskinn »successfully challenges an old, childless man to a 
hölmganga in order to acquire his land» (266). Sådana 
episoder, och de är talrika, kan knappast sägas vittna om 
en »socialt stabiliserande process».

Å andra sidan, i de samtida europeiska samhällena, med 
en starkare central exekutiv myndighet, som hade mono
pol på kontroll och makt, kunde den enskilde eventuellt 
bli ännu hänsynslösare behandlad -  så gott som utan 
möjlighet att opponera mot överheten. Den bild som Snor
ris Heimskringla ger av det med den isländska fristaten 
samtida norska kungariket tyder inte på någon avsevärt 
större rättssäkerhet än i släktfejdernas Island. I striderna 
mellan olika fraktioner och intressen satt rätten ofta i 
spjutstångs ände, trots starkare organisation och central
makt. Men då man här försöker väga för och emot, stöter 
man på svårlösta rättsfilosofiska problem.

JB har utan tvivel lyckats demonstrera att fejden, »the 
bedrock of Icelandic medieval culture» (36), hade ett av
görande inflytande på »the construction of Icelandic 
tales» (25). Naturligtvis är han väl medveten om att sa
gorna inte är »precise representations of everyday proce
dure» (59). På den punkten, liksom på andra, är de »not 
tied to factual accuracy but to the societal normative 
code» (10).

Denna grundliga undersökning av det isländska fejdsys
temet och dess avspegling i sagorna är i sig själv fruktbar 
och värdefull. Men JB:s mera speciella iakttagelser och 
resultat leder honom också till viktiga allmänna slutsatser 
om islänningasagan som en medeltida episk genre. Han 
reagerar bestämt mot tendensen att överbetona den is
ländska sagalitteraturens beroende av utländska europeis
ka mönster. I hans ögon förbiser en sådan åsikt den 
ursprungliga och fast etablerade inhemska traditionen av 
kompositionsteknik, med fejden som kärna. »If the Ice
landers could develop complex and dependable forms of 
feud, they could also develop a way of counting to one 
another the stories of their feuds before they learned how 
to write» (IX-X). Skriftens införande på 1000- och 1100- 
talen innebar lika lite som importen av »new ideas and 
technology» (36) någon revolutionerande omstöpning av 
isländsk kultur och traditionell berättarkonst. Islänningar
na »selected from continental usages those aspects of 
Latin-Christian culture which by general consensus could 
be grafted onto already well-established societal forms» 
(37). Sålunda finner JB i deras sagor »only marginal re
semblances to continental epics» (3).

Det förefaller att vara en väl avvägd och övertygande 
bestämning av den isländska sagans särprägel, i god över
ensstämmelse med läsarens spontana intryck av dess 
egenart i jämförelse med europeisk medeltidslitteratur i 
övrigt.

Jesse Byock lägger tyngdpunkten vid sagatidens isländska 
samhälle och dess traditioner, i detta fall fejdsystemet, 
som helt utslagsgivande också för sagornas komposition 
och berättarstruktur. I sitt arbete The Medieval Saga 
(Cornell University Press. Ithaca and London 1982) ser 
Carol J. Clover samma problem ur en deciderat internatio
nell och komparativt-litterär synvinkel. Hon vill påvisa
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korrespondensen mellan främst den franska medeltidsepi- 
ken och den isländska sagaprosan, just när det gäller de 
övergripande dragen i sättet att komponera en någorlunda 
omfångsrik text. Däremot lämnar hon åsido exempel på 
lån på innehållsplanet, sådant som annars vanligen har 
sått i fokus för den komparativa sagaforskningen.

I sin »Introduction» (13-18) förklarar CC att hon som 
utgångspunkt för sin studie över den isländska släktsagan 
väljer den »medeltida estetiken», »reflected in its most 
characteristic form in the prose romances of thirteenth- 
century France» (15). Hennes tes är att de isländska 
sagorna »as formal constructions» inte är »separate from 
the larger European development of the thirteenth cen
tury, but part of it» (16). Ingående och kunnigt diskuterar 
hon nyare forskning i »medieval narrative» och ställer 
mot den bakgrunden den medeltida epikens estetik i mot
sättning till den aristoteliska poetikens normer. Om Aris- 
toteles som den klassiska kompositionsprincipen för dik
tens del -  annorlunda än för den historiska framställning
en -  hävdar ett »nödvändigt» och logiskt inre samband 
mellan verkets delar, så tillämpar medeltidens be
rättarkonst en vida mera öppen kompositon med till synes 
sorglöst införda utvikningar och episoder. Denna praxis är 
för övrigt i god överensstämmelse med samtida estetisk 
teori och dess rekommendationer.

I bokens första kapitel under rubriken «Open Composi
tion» (19-60) tas sagornas komposition först upp i ett 
avsnitt om »The Question of Unity». Deras ofta uppenba
ra brist på en handlingens enhet i gängse mening illustre
ras. »Even the most biographical sagas drift away at 
intervals, and sometimes at dramatic length, from the 
hero, and tell rather of his brother or uncle» (19) osv. Det 
är denna »copiousness» som har diskvalificerat sagorna 
»as unified narratives in the eyes of the early scholars, 
who had the classical imperatives more firmly in mind 
than have succeeding generations» (21).

Senare forskning har emellertid betonat att sagorna på 
sitt eget vis är »extremely concise and selective», fastän 
de »seldom select a plot that Aristotele would have ap
proved» (22; citat från Ian Maxwell). För exempelvis 
Eyrbyggja saga -  med en för nutida läsare ytterst svår
överskådlig komposition -  har det hävdats att dess »re
fractory material» binds samman av »unity of location» 
och »unity of atmosphere» (22; citat från Bertha Phil- 
potts). CC tycks ansluta sig till den åsikten. För egen del 
tilllägger hon bl. a. att själva språket och stilen i sagorna, 
ofta bedömda som »a model of simplicity and exclusion», 
ger en »illusion of unity». Men stil får inte förväxlas med 
komposition: »Just because saga authors do not waste 
words does not mean that they do not ’waste’ scenes and 
episodes» (24).

Somliga av CC:s exempel på sagornas »amplification», 
deras slöseri med scener och episoder, är enligt min me
ning föga övertygande. Hon erinrar om att Gunnarr i Njåls 
saga blir föremål för två mycket positiva »nekrologer» i 
skilda sammanhang: dels, av en motståndare, efter att 
man överfallit och dräpt honom på hans gård Hliöarendi, 
dels vid en jarls hird i Norge. »This oblique second eu
logy», heter det, »is as much a tribute to the Njåla narra
tor’s fondness for duplication as it is to Gunnarr’s heroic 
stature» (32). Men Gunnarr är ju sagans hjälte par préfér- 
ence. Det är konsekvent och logiskt att sagapersonerna på 
olika håll får ge uttryck för den bedömningen.

Rimligare kan det synas då CC bestrider att de ömsesi
diga träladråp som vännerna Njåls och Gunnars hustrur 
ställer till med »have any direct consequences in the 
plot», hur färgstarka de än må vara »as a display of 
temperament» (28). Men denna sekvens, med dess ko
miska inslag, innebär inte någon ren upprepning. Följden 
av incidenter medför en spännande stegring, med ökade 
påfrestningar på vänskapen mellan Njåll och Gunnarr. 
Det kastas på flera sätt nytt ljus över huvudpersonerna 
och deras karaktärsegenskaper. Om detta skall anses sak
na betydelse för sagans handling, innebär det såvitt jag 
förstår en absurd reducering av begreppet plot till en 
avskalad och torftig händelsekedja. Inte heller här kan det 
vara tal om något brott mot aristoteliska principer, hur 
snävt de än fattas.

En fråga anmäler sig osökt: Är den litterära estetik som 
de isländska sagorna enligt CC delar med medeltida epik i 
allmänhet verkligen något för medeltiden specifikt? Hon 
citerar exempelvis Ian Maxwells åsikt om att islänninga- 
sagan företräder »the ’principle of the integrity of epi
sodes’, by which something considered worth reporting at 
all is worth recording in full scenic detail»: »Sagas prefer 
to deal with whole episodes, not pieces or aspects or 
reflections of them» (34). Karakteristiken förefaller träf
fande. Det är bara det att den exakt överensstämmer med 
den som Erich Auerbach i sitt klassiska arbete Mimesis 
(1946) minst lika övertygande har gett av Odys seen. Och 
med de homeriska sångerna befinner vi oss långt före både 
aristotelisk och medeltida estetik. Det hade av allt att 
döma funnits skäl för CC att vidga synfältet utöver medel
tidens horisont och åtminstone snudda vid epiken också 
från äldre skeden.

Än mera väsentligt är kanske spörsmålet, om en exklu
sivt estetisk aspekt är fullt relevant för de isländska sagor
nas del. Problemet aktualiseras när det i anslutning till en 
passus hos Bertha Philpotts sägs om dessa texter: »They 
resemble, in short, the category Aristotle disparaged as 
the very antithesis of proper epic: history» (41). Graden 
av historicitet i islänningasagoma har som bekant varit 
omstridd; den varierar för övrigt uppenbarligen från text 
till text. Men en sak torde vara allmänt erkänd: i författar
nas och den samtida publikens ögon gav dessa berättelser 
en historiskt korrekt och sannfärdig bild av vad man 
visste, eller trodde sig veta, om namngivna förfäders liv 
och leverne. Därmed står det också klart att sagorna inte 
kunde tillämpa den rena fiktionens litterära ekonomi. Om 
de ville återge en ofta komplicerad verklighet måste de -  
med ett trots allt givetvis ofrånkomligt urval -  lämna rum 
för åtskilligt som för oss kan te sig som distraherande 
utvikningar.

I en historisk, eller förment historisk, framställning av 
händelserna i en bygd under ett visst skede, med dess 
olika personkonstellationer och konflikter, måste este
tiska principer för episk konst maka åt sig för »överflö
diga» episoder med egenintresse för samtidens islänningar 
-  så som i den nyssnämnda Eyrbyggja saga, med dess 
»refractory material». Den sovjetryske forskaren M. I. 
Steblin-Kamenskij har i sin skrift The Saga Mind (1973) -  
tydligen närmast med tanke på Theodore Anderssons in
struktiva verk The Icelandic Family Saga: An Analytic 
Reading (1967) -  avvisat tanken att den isländska sagans 
karakteristiska uppbyggnad enligt fejdens kategorier skul
le betraktas som »a compositional device». Den är enligt
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honom helt enkelt »the natural reflection of the way in 
which a feud ran in reality« (78) -  en åsikt som ju har 
utvecklats närmare i Jesse Byocks ovan presenterade av
handling. Invändningen har avsevärd tyngd. Metodolo- 
giskt är det inte problemfritt att tillämpa litterärt-estetiska 
kriterier på en komposition som mer eller mindre grundar 
sig på ett »historiskt» skeende.

I kapitlet »The European Context» (42-60) tar CC bl. a. 
upp begreppet »Amplification». Som en av de huvudsakli
ga skillnaderna mellan »classical and medieval treatises 
on the art of poetry» (49) ser hon kravet på, eller rekom
mendationen av, »amplification» i de sistnämnda. Bland 
»monsters» av textanhopning och utvidgning av föregåen
de berättelser om samma ämne nämns »the often vast and 
vastly popular prose romances»; som det för eftervärlden 
mest kända exemplet framstår »the Prose Tristan and the 
monumental Vulgate Cycle» (52/53) på omkring 28000 
stora sidor i en modem utgåva. Det är enligt CC mot 
denna bakgrund av »amplification (above all digression) 
and the literary practice of thematic proliferation» som 
»the patterns of saga composition come into full relief» 
(53).

En aspekt av tendensen till utvidgning är förkärleken 
för »Cyclic composition». Den franska versepikens stör
sta manuskript omfattar en följd av arton enskilda verk på 
inalles 80000 verser. »The cyclic idea» visar sig i att »the 
structural principle of the compendium is genealogical» 
(55). Som prov på att de isländska skribenterna var för
trogna med gängse medeltida former för cyklisk komposi
tion nämns bland välkända handskrifter Heimskringla, 
Mödruvallabök och Flateyjarbök. Men endast den sist
nämnda, från slutet av 1300-talet, är relevant i samman
hanget: en väldig textmassa, där tidigare skrivna biografi
er över främst missionskungama Olav Tryggvason och 
Olav den helige har interfolierats och bakats samman med 
en mängd kortare berättelser, p&ttir, om olika personer 
och episoder med anknytning till kungabiografiema.

Möddruvallabök däremot, från förra delen av 1300-ta- 
let, är en samling avskrifter av helt fri-stående och mot 
varandra klart avgränsade släktsagor, där vaije text inom 
samlingen har bevarat sin egen karaktär. Det rör sig alltså 
om ett litet bibliotek i sin genre, inalles tio olika sagor. 
Något prov på »cyklisk» komposition är förvisso inte 
denna handskrift. Heimskringla, från omkring 1230, är ju i 
form av en serie kungabiografier en sammanhängande 
framställning av norsk historia från mytisk forntid till 
slutet av 1100-talet. Men om detta för Snorris syfte själv
klara arrangemang av skriftlig, och i någon mån muntlig, 
tradition skall anses vara ett uttryck för en specifikt »me
dieval cyclic impulse» (59), gäller det omdömet då inte 
också en historisk krönika som Livius’ Ab urbe condita?

I kapitlet »Stranding» (60-108) definieras, eller rättare 
sagt beskrivs, rubrikens term bl. a. så: »a strand may be a 
person, or a group of people (family, berserks, band of 
attackers), or a place (BergJ^orshvall, a ship, a royal 
court), or an abstract vector in the plot / . . . / -  whatever, 
indeed, one might expect to be narrated in a single unit 
but is instead rendered piecemeal» (65).

Här hopar sig läsarens frågor och invändningar. Hur 
skulle en plats som Bergf)örshvåll kunna väntas bli avver
kad »in a single unit?» Självfallet måste denna gård och 
nyckelscen i Njåls saga dyka upp just »piecemal», allt
eftersom den blir aktuell i berättelsens olika episoder. Det 
ligger i sakens natur att den inte kan »be narrated» i ett

svep, en gång för alla. Detsamma gäller en plats som 
Alltinget: sagaberättaren för oss dit vid skilda tillfällen, 
när handlingen så kräver.

Och sagans personer? »Once introduced», heter det, 
»characters can be recalled into the action, as either 
central or side actors, whenever and as often as the story 
requires or the narrator wishes» (69). Men är det inte så i 
all berättarkonst, när och var den än har uppträtt på 
jorden? Vi erinras också om att den namnkunnige Snorri 
goöi »appears as a major figure in Eyrbyggja saga some 
three dozen times, and as an auxiliary figure in Laxdeela 
saga fifteen times, and in Njåls saga six times» (69/70). 
Det är ett slags mått på mannens betydelse. Men jag kan 
inte inse vad det har att göra med kompositionen. Snorri 
måste givetvis -  för att det alls skall bli någon berättelse -  
uppenbara sig i de olika sammanhang då just hans närvaro 
är påkallad. Att expediera honom »in a single unit» torde 
inte ens teoretiskt vara ett berättartekniskt alternativ.

Flera av exemplen på »stranding» framkallar den givna 
gensagan att en växling av fokus -  inriktning än på den 
ena än på den andra personen, eller grupp av personer -  är 
helt ofrånkomlig, i dikt som liv. Vid skildringen av upp
takten till branden på Berg]3Örshvåll redogör berättaren 
dels för tillståndet på gården, dels för angriparnas samling 
och förberedelser -  innan de båda parterna till sist kon
fronteras med varandra vid själva mordbranden. Hur 
skulle det annars gå till? Och analoga situationer vimlar 
det av i de isländska sagornas värld, liksom i den motsva
rande verkligheten. Om Hrafnkels saga heter det att »the 
two strands consist of HrafnkelPs actions and those of his 
opponents» (80/81). Vad annars, undrar man, då det nu 
rör sig om just denna antagonism? (I förbigående kan 
noteras att det om samma saga kort och gott hävdas, att 
den i sin »simple structural dualism» har »something of 
the character of a Christian exercise». Vad är det för 
specifikt kristet i motsättningen här?)

Kan man över huvud taget berätta en historia av någor
lunda stort omfång, muntligt eller skriftligt, utan »strand
ing»? Själva CC:s beskrivning av företeelsen är säkert 
riktig men som sådan utomordentligt trivial. Hennes an
språk sträcker sig dock vida längre än så, då hon gör 
gällande att »stranding» är ett typiskt kännetecken på 
skriftlig, medeltida europeisk berättarkonst. I mina ögon 
förefaller det närmast otänkbart, att man inte på Island 
redan från böljan varit i stånd att muntligt tillämpa ett 
sådant »tvinnande» för att återge exempelvis släktfejder
nas ofta invecklade förlopp. I ett samhälle med en så pass 
sofistikerad administration och rättsordning synes det 
vara ett minimum av kommunikativ förmåga. På den 
punkten intar Jesse By ock i sitt arbete om Feud in the 
Icelandic Saga en mera realistisk hållning.

CC arbetar i ett stort komparatistiskt perspektiv och gör 
det lärt och skickligt. Men inskränkningen till europeisk 
medeltidslitteratur är riskabel för hennes tes. Brukas inte 
»stranding» suveränt redan i ett diktverk som Odysseen, 
med dess växlingar mellan sjöfararens egna äventyr, ske
endet hemma på Ithaka och Telemakos’ resa för att söka 
efter sin far -  för att inte tala om de övergångar och åter
blickar man kan finna inom dessa avsnitt var för sig? Med 
andra ord, CC:s synfält är -  med den målsättning hon har 
-  alltför begränsat. För att sätta den isländska sagans 
kompositon »into full relief» hade det behövt vidgas till 
äldre berättarkonst från skilda höm av världen.

En aspekt av hur skeendet »tvinnas» är den som be
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handlas i kapitlet »Simultaneity» (109-47). CC skiljer här 
mellan »Retrospective report», »Discontinual retrieval» 
och »Continuous retrieval». Om det sistnämnda greppet, 
ungefär ’kontinuerlig återgång’, sägs att det innebär »an 
explicit backtracing in time»: »The narrator follows action 
A to a resting point and suspends it, picking up action B at 
some earlier point in time -  while action A was still 
happening» (111). Detta sätt att återge mer eller mindre 
simultana förlopp, ofta tillämpat i den fullt utvecklade 
sagakonsten, betecknas som »patently literary» och sägs 
finna »its fullest application and closest counterpart in 
medieval fiction» (121).

Avsnittet »The Language of Simultaneity» redovisar en 
rad mycket frekventa ord och fraser i sagoma, »common 
elements of quick action sequences, all meaning roughly 
’at that very moment’ or ’simultaneously’» (132). Stun
dom berör sagaskrivama själva uttryckligen »the inability 
of narrative to apprehend simultaneous actions» (133). Ett 
vackert exempel återges från »fomaldarsagan» om Gånge- 
Rolf: »Nu återvänder sagan till den punkt där den tidigare 
gjorde halt, ty tvenne historier kan inte berättas på samma 
gång, även om de båda inträffade samtidigt. Nu skall det 
förtäljas att de lämnade Gårdarike» (134) osv. Snorri kan i 
Heimskringla erinra om problemet exempelvis så: 
»Många av dessa händelser inträffade samtidigt (jafns- 
nimma), eller somliga något förr eller senare» -  fraser som 
med större variationer återfinns på många håll i sagalitte
raturen.

I avsnittet »The European Context» hävas att det är »in 
this zigzag logic, characteristic both of the Mort Artu as a 
whole and the prose romances in general, that the Icelan
dic saga finds its closest counterpart». Även om de fran
ska verkens »moral sentiments» måste ha förefallit en 
isländsk 1200-talspublik främmande »the principles o f 
composition would have been immediately transparent» 
(145; min kursivering). Hela kapitlet utmynnar i orden: 
»The idea that things happen at the same time may not be 
a new one, but its central role as a structural device in 
literature belongs to the Middle Ages» (147). Återigen blir 
man betänksam inför den emfas som läggs på »interlace 
narrative» som en exklusivt skriftlig företeelse, framför 
allt utmärkande för europeisk medeltidslitteratur. Är 
verkligen gammaldags muntlig berättarkonst helt främ
mande för den sortens fram- och återgående rörelse, in
klusive därtill hörande formler: »Nu ska ni snart få höra 
hur det gick för A i den klämma där vi förut lämnade 
honom, men först måste det berättas vad B gjorde under 
tiden» o.d. Även här saknar man en icke oväsentlig di
mension i perspektivet: åtminstone en antydan om vilka 
möjligheter som stod den muntliga berättartraditionen till 
buds. De bör inte underskattas eller helt lämnas åsido.

Mot slutet av sitt arbete ger CC i kapitlet »Toward the 
Classical Saga» (148-204) en kronologisk skiss över saga
litteraturens utveckling ur den speciella synvinkel hon 
anlägger. Några av hennes formuleringar här tycks mig 
innebära en viss korrigering av hennes huvudtes. Om 
Landnåmabök, den personmyllrande skildringen av hur 
Island togs i besittning, heter det att den rymmer »a 
rudimentary form of stranding»: »Persons are necessarily 
mentioned in connection with stories other than their own 
/ . . . / .  The cross-referencing formulas I . . .  I point either 
backward / . . . /  or forward / . . .  / to the main entry» (151.) 
»Nödvändigtvis» -  det betyder att verkligheten själv, så
dan den traderats, men inte några litterära föredömen, har

bestått mönstret för hur personer och episoder kombine
rades.

Om Hryggjarstykki av en viss Eirfkr Oddsson, en 
»saga» om norsk historia under 1100-talet, nu förlorad 
men åberopad och utnyttjad bl. a. i Heimskringla, heter 
det att »one is left with an overall impression not of 
deliberate or artful plot weaving, but of a haphazard expo
sition, presumably conditioned by the nature of the 
sources and, of course, the events themselves» (161). Just 
det, »naturligtvis»: »händelserna själva». De har för 
Eirikr, som åtminstone delvis bygger på muntliga skild
ringar av ögonvittnen, varit den givna utgångspunkten för 
»kompositionen» av hans text. Man får inte tappa ur sikte 
att de sagor det här rör sig om, kungasagor och islänninga- 
sagor, av samtiden sågs som historia -  hur vi än annars 
numera bedömer dem. Den faktiska eller förmenta »verk
ligheten» satte då självfallet bestämda ramar för hur man 
återuppbyggde den i skrift. Det är rimligt att man redan på 
ett mycket tidigt stadium har funnit sina egna grepp för 
den konsten, ytterst grundade på muntlig tradition.

Emellertid, många isländska sagaskrivare var lärda 
män, belästa i den samtida europeiska litteraturens olika 
grenar. Tidigare forskning har gett en hel del exempel på 
att de för sina egna verk har lånat och anpassat anekdoter 
eller episoder från utländska arbeten, både religiösa och 
världsliga. Det ligger då rätt nära till hands att som CC 
räkna med att de också för själva kompositionen av sina 
texter, den »stranding» och »interlace narrative» hon in
riktar sig på, har fått impulser utifrån -  åtminstone när det 
rör sig om mera elaborerade former av dessa grepp. Men 
någon brytning med inhemsk berättartradition är det i så 
fall bestämt inte fråga om, enbart en vidareutveckling.

Svårigheten är att här finna direkta litteraturhistoriska 
kontaktpunkter. CC tycks själv sväva lite på målet. Emel
lanåt tänker hon sig uppenbarligen ett alldeles påtagligt 
inflytande från europeisk berättarkonst, i första hand från 
1200-talets franska »prose romances». Stundom är det 
snarare tal om en mera allmän trend: seklets isländska 
sagor »are not separate from the larger European develop- 
ment of the thirteenth century, but part of it» (16).

Carol Clovers arbete blottar sig utan tvivel för vägande 
invändningar. Men det är ett intelligent och ambitiöst, 
tankeväckande och mycket välskrivet bidrag till saga
forskningen.

Begreppet »norrön sagalitteratur» omfattar många slags 
prosa -  saga är ju här en beteckning för en berättelse över 
huvud taget, mer eller mindre historisk eller rent fiktiv. 
Nordiska kungasagor, med Heimskringla som det krönan
de verket, och isländska släktsagor har stått i fokus för 
eftervärldens intresse, av naturliga skäl. Dels grundar de 
sig på inhemskt nordisk tradition, dels har de en genom
snittligt hög litterär kvalitet och är skrivna i typisk »saga
stil».

Men sagalitteraturen rymmer som sagt flera andra gen
rer, med ämnen av utländsk proveniens. Det finns sålunda 
en Tröjumanna saga, en Alexanders saga och Römverja 
sögur, alla översatta från kända latinska arbeten, på såväl 
vers som prosa; den voluminösa Karlamagnus saga 
återger franska chansons de geste, delvis efter nu förlora
de original. I sitt stora verk King Arthur North-by-North- 
west. The matiére de Bretagne in old Norse-Icelandic 
Romances (Bibliotheca Amamagnaeana, vol. XXXVII, 
Copenhagen 1981) ägnar sig Marianne E. Kalinke åt en
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intressant och produktiv gren av denna översättningslit- 
teratur: fransk hövisk versepik, återgiven på prosa i nor
röna riddarasögur.

Det äldsta exemplet på sådana tolkningar är av allt att 
döma Tristrams saga ok Isondar, byggd på anglo-norman- 
den Thomas’ Roman de Tristan et Iseult (o. 1180). Den 
handskriften är såtillvida unik i sagalitteraturen, som den i 
ett företal anger både tillkomstår -  1226, översättare -  en 
viss »broder Robert», och dennes uppdragsgivare -  kung 
Håkon Håkonsson, Norges regent 1217-1263.

MK införlivar med sin undersökning också en rad föl
jande tolkningar i 1200-talets Norge av verk ur traditionen 
kring kung Arthur och hans »riddare av runda bordet»: 
Erex saga, Ivens saga och Parcevals saga, samtliga 
byggda på motsvarande versepos av Chrétien de Troyes. 
Från samma sägenkrets härrör den fablieau-artade korta 
historien Möttuls saga (’Berättelsen om manteln’). Flera 
av dessa texter, liksom andra liknande tolkningar under 
skedet, anges ha kung Håkon som tillskyndare.

Man har också allmänt antagit att de var ett led i kung
ens ambition att sätta den europeiska samtidens höviska 
prägel också på sitt norröna hov. I kapitlet »Royal Enter
tainment» (20-45) tar MK mera ingående upp receptions- 
aspekten av denna litteratur. Hon diskuterar åsikten att 
den skulle vara »primarily didactic documents», men in
vänder mot betoningen av historiernas »educational va
lue», att flera av dem »hardly lend themselves to instruc
tions in ethical behavior» (21). Momentet skemmtan fram
hävs ofta i dessa texter, och någon »King’s Mirror for the 
edification of his court» (45) är det knappast fråga om -  
särskilt som kungen, Arthur, stundom framstår i mindre 
förmånlig dager eller rentav ses med lätt ironi, som i 
Möttuls saga. Kung Håkons avsikt har i första hand varit 
att »expand the literary horizon of the Norwegians» (28). 
Det rör sig till sist om »a literature of fantasy and escape 
intended to amuse and distract» (45) -  en rimlig slutsats av 
diskussionen, förefaller det.

I de närmast följande kapitlen, »Exegetes and Editors» 
(46-96) och »Thematic and Structural Extravagations» 
(97-130), behandlas översättningarnas förhållande till sina 
franska förlagor. Här stöter MK på samma svårighet som 
också annars kan ställa forskarna i den norröna litteratu
ren inför till synes olösliga problem: det ofta invecklade 
och oklara handskriftsläget. För de nu aktuella texterna är 
läget kanske mer än vanligt bekymmersamt. De föreligger 
nämligen inte längre, på ett mindre undantag när, i norska 
handskrifter från kung Håkons tid utan har bevarats en
bart i senare isländska avskrifter, merendels hundratals år 
senare.

Då inställer sig frågan, i vad mån dessa avskrifter har 
konserverat de ursprungliga översättningarnas karaktär. 
Kan de över huvud taget läggas till grund för en gransk
ning av hur 1200-talets norska tolkningar såg ut, och hur 
de förhöll sig till sina franska original? Det har framförts 
diametralt motsatta åsikter om den saken. Å ena sidan har 
de isländska avskrifterna ansetts ge en i allt väsentligt 
korrekt bild av ursprungstexterna; å andra sidan har de 
bedömts som grundligt manipulerade och totalt otillförlit
liga -  å ömse sidor utan någon verklig argumentering.

Nu har emellertid forskningen sedan ett drygt decenni
um kunnat ge en ny bild av de ifrågavarande avskrifternas 
status. Det finns nämligen i kretsen av översättningar 
under kung Håkons egid ett riddarsagoma närstående 
verk, som faktiskt föreligger i ett norskt manuskript; det

anses till yttermera visso stå arketypen särskilt nära: 
Strengleikar, en stor samling prosatolkningar av Marie de 
Frances lais. En språklig jämförelse mellan denna hand
skrift och de isländska manuskripten av de nämnda rid
darsagoma röjer slående inbördes överensstämmelser i 
både syntax och vokabulär -  samtidigt som dessa texter 
på samma punkter signifikant skiljer sig från de nya rid- 
darsagor som skrevs på Island under 1300-talet. (Ett mar
kant undantag utgör Erex saga. Det kan tänkas bero på att 
just den har blivit utsatt för mera drastiska ingrepp under 
traderingens gång -  eller helt enkelt på att den inte fanns 
med bland 1200-talets norska översättningar utan har till
kommit senare.)

Resultatet tyder på att de isländska handskrifterna har 
respekterat de ursprungliga översättningarnas språkform 
mera än man vanligen tänkt sig -  även där den kanske 
avvek från avskrivarens egna språkvanor. Givetvis bör 
man ändå räkna med avsevärda retuscheringar. Men det 
väsentliga i vårt sammanhang är att en rad karakteristiska, 
genuina språkdrag uppenbarligen har lämnats mer eller 
mindre intakta.

MK åberopar flerstädes dessa rön, som naturligtvis gör 
att hon med större tillförsikt kan ta itu med sin ingående 
jämförelse mellan de norröna texterna och deras franska 
förlagor. Hennes detaljerade och skarpsynta studium av 
varianterna i olika handskrifter eller handskriftsframgent 
och deras förhållande till den franska versen är för speci
ellt för att kunna närmare exemplifieras här. Men det är 
överraskande att se hur trogna tolkningarna ofta är, också 
i själva ordvalet, trots att redan transformationen från 
poesi till prosa måste ha inneburit en viss bearbetning. Vi 
får också intressanta prov på att dunkla passager i den 
franska texten har föranlett »secular exegesis», »textual 
interpretation on the part of the translator» (79), i syfte att 
undanröja »the ambiguity of the source» (82).

Frågan om på vilket stadium eventuella ingrepp kan ha 
skett besvaras till sist salomoniskt så: »We cannot ascribe 
the various modifications of the French matiere de Bre
tagne categorically either to the Norwegian translators or 
to the Icelandic copyists.» Hon hävdar också att »the 
aggregate of preserved manuscripts» alltjämt återspeglar 
»the principles of composition and style favored by the 
Norwegian translations». Följaktligen är ett komparativt 
och stilistiskt studium av dessa texter varken »useless» 
eller »invalid» (96).

I ett intressant avsnitt erinrar MK om böjelsen hos de 
norröna översättarna »for thematic augmentation vis-å-vis 
their sources», »Northern extravagations», som tenderar 
att påverka »the very structure of the narrative» (98). 
Dessa skribenter »approached their task of translating and 
editing with pre-determined principles of narrative struc
ture», vilket innebar »greater approximation to the indi
genous Icelandic saga» (120). Som exempel nämns att inte 
sällan »structural changes result from a different authorial 
perspective» (114) -  ett skifte som ibland tycks röja att 
den franska förlagans synsätt av översättaren, eller bear- 
betaren, har bedömts som »a contradiction of reality, or at 
least not in keeping with his own sense of reality» (116). 
En annan sorts förändring är att det stundom introduceras 
»a preface about the main characters», där det saknar 
motsvarighet i franskan, såsom i Parcevals saga (121) och 
Möttuls saga (124) -  som bekant ett karakteristiskt drag i 
de inhemska sagorna.

I kapitlet »Stylistic Configurations» (131—77) påminns
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vi om det välkända faktum att typiska inslag i de franska 
versromanerna -  »a large amount of authorial commen
tary, extensive reflections by the author and his char
acters, sentimental discourses on the nature of love» (131) 
o. d. -  inte sällan har helt utplånats eller radikalt skurits 
ner i våra riddarsagor.

Inte minst har det klagats över att poesin i den franska 
versen har gått sorgligt tillspillo i den norröna prosan. MK 
ansluter sig inte till den bedömningen, på det hela taget. 
Hon söker visa hur riddarsagomas s.k.  höviska stil med 
egna medel syftar till att ge texten en poetisk touche. Man 
utnyttjar olika former av »lexical repetition» (148), »vari
ants of a semantic stem» (152), »accoustical word play» 
(153) m. m.

Slutrim förekommer, särskilt i Parcevals saga, där det 
uppträder »primarily to terminate chapters» (154). Allitte
ration tillgrips med förkärlek i »scenes in which combat is 
depicted» (159) eller i »heated verbal exchange» (160). 
T. o. m. den förkättrade anhopningen av presens particip -  
»a distinctive stylistic feature in the translated sagas» 
(169) -  ges av MK en viss upprättelse, som ett medvetet 
brukat drag för att höja stilnivån, exempelvis: »The un- 
wieldiness, as it were, of the present participle alone, its 
laboriousness, conveys symbolically Tristram’s drawn- 
out agony» (171).

Alla dessa inslag i den norröna höviska prosan har 
naturligtvis ofta diskuterats, både allmänt och mera detal
jerat. MK bidrar här med en rad fina analyser av enskilda 
passager, en eller annan gång kanske -  som det gärna vill 
bli i sådana fall -  i överkant subtila. På det hela taget kan 
man hålla med om att hennes »textual samples and ana
lyses strongly suggest that the authors of the Arthurian 
riddarasögur were neither insensitive nor disinterested in 
some of the more formal aspects of the narrative art» 
(174).

Under rubriken »Icelandic Metamorphoses» (178-220) 
följer MK den gradvisa övergången »from translation into 
indigenous saga» (178). Här möter vi än en gång den 
svårbedömda Er ex saga. Det betecknas med all rätt som 
tvivelaktigt, om den i sin bevarade form »accurately re
flects the style, substance, and structure of the original 
Norwegian translation» (192). Som ovan påpekats har den 
ju visat sig i väsentliga språkdrag avgjort skilja sig från 
övriga tolkningar i samma genre under kung Håkons tid. 
Den avviker »substantially from the structure of the 
French source» och är den enda av de behandlade riddar- 
sagoma som »falls outside the Tristram group for stylistic 
reasons» (197). Till yttermera visso sägs nu Er ex saga 
bl. .a i sin kvinnosyn röja »a major difference of attitude» 
(181) gentemot Chrétiens Erec et Enide och i stället på den 
punkten likna den inhemska sagalitteraturen på Island. 
När allt kommer omkring ter det sig därför enligt min 
mening ytterst ovisst, om man alls kan tala om »a Norwe
gian translation» (197), som någon gång under 1300-talet 
grundligt reviderades av en isländsk skribent. Den text 
som nått eftervärlden är förvisso isländsk. Men har det 
någonsin funnits en norsk Er ex saga?

I slutkapitlet, »Long Live the King!« (221-^H) skisserar 
MK den fortsatta utvecklingen av genren riddarasögur i 
1300-talets Island. Det produceras en stor mängd nya 
texter, där de gamla välkända motiven levde vidare. Det 
var, för att tala med en av den norröna litteraturens stora 
utforskare, Finnur Jönsson, »som et kaleidoskop, hver 
gang det rystes, kommer nye sammenstillinger og nye

figurer frem, men bestanddelene er de samme» (234). Inte 
minst Tristrams saga har satt talrika spår i denna folkkära 
litteratur.

Det värdefulla arbetet avrundas med en erinran om att 
kung Håkon Håkonsson av Norge en gång hade låtit 
introducera sagorna om den legendariske kung Arthur 
som ägnade til gamans ok skemmtanar: »In Iceland Arth- 
urian romance indeed became a source of entertainment 
and inspired literary emulation. By adopting Arthur and 
adapting his legend, Iceland paid tribute to the King» 
(241).

Just där Marianne Kalinke lämnar sina riddarasögur med 
en utblick över genrens vidare öden på Island, tar en ung 
schweizisk forskare, Jiirg Glauser, vid med sin stora av
handling Isländische Märchensagas. Studien zur Prosali- 
teratur im spätmittelalterlichen Island (Basel und Frank
furt am Main 1983). Han talar som synes om »Märchensa
gas» och avser därmed »jene Gruppe von originalen islän- 
dischen Prosaerzählungen, die sich um 1300 als eine Art 
Mischform aus Rittersaga und Vorzeitsaga /dvs. fornal- 
darsagal zu entwickeln begann» (10/11). Man kan förstå 
JG:s val av genrebeteckning och hans tvekan inför termen 
riddarasögur. Hans texter har ett brokigt register, och det 
rör sig nog ofta(st) om en »blandform». Men i somliga fall 
tycks mig rubriken »Märchensagas» missvisande. Exem
pelvis Kirjalax saga och Rémundar saga är utan tvivel ge
nuina riddarasögur. Visserligen finns det också i dem 
inslag av »Märchen». Men detsamma gäller i minst lika 
hög grad om de ursprungliga norska översättningarna av 
den franska versepiken -  med dess drakar, jättar, förtroll
ning etc.

Det är en vidlyftig litteratur JG arbetar med. Hans 
korpus avgränsas till »solche Sagas, von denen einerseits 
einigermassen vollständige Pergamenthandschriften, an- 
derseits wissenschaftliche Texteditionen vorliegen» (14). 
Det blir 27 olika verk, de flesta av dem bevarade i ett stort 
antal avskrifter, nästan alla i mer än 20, något tiotal i 40 
eller en bra bit däröver. Det är ett slående vittnesbörd om 
genrens popularitet -  och om islänningars flitiga skrivande 
genom tiderna. Man är JG tacksam för hans massiva 
»Anhang: Die einzelnen Texte» (234-317), där han i bok
stavsordning redovisar sina 27 texter, med uppgifter om 
handskrifter, utgåvor, viktigare forskning och, inte minst, 
utförliga innehållsredogörelser. Det ger också amatören 
möjlighet att komfortabelt bekanta sig med hela denna 
litteratur.

Det litterära utbytet av dessa berättelser har av efter
världen oftast ansetts torftigt. JG presenterar en roande 
kavalkad av tidigare forskares pejorativa omdömen: ett 
bedrövligt förfall i jämförelse med den genuint inhemska 
sagalitteraturen. Redan en eller annan avskrivare kunde 
för övrigt notera vilken smöija han satt och plitade ner. 
Det är också sant att man här -  bland utdragna skildringar 
av enformiga drabbningar, pompösa fester, fantastiska 
episoder av allehanda slag -  befinner sig långt från den 
klassiska isländska sagans strama prosa, dramatiska dia
log och ofta psykologiskt skarpsynta personkarakteristik. 
Schablonerna blir i längden tröttsamma. Men underhåll
ningsvärdet bör inte underskattas, och det saknas inte 
komiska poänger.

Det rör sig alltså om en sorts triviallitteratur, och som 
sådan har dessa »Märchensagas» med sin uppenbarligen 
stora publik ett betydande historiskt och sociologiskt in



78 Forskningsöversikt

tresse. Det är också ur den synvinkeln JG studerar dem: 
»Im Zusammenwirken historisch-soziologischer und liter
arisch-ideologischer Kriterien / . . . /  ist auch das Entstehen 
der isländischen Märchensagas als Kunstform im begin
nenden 14. Jahrhundert zu suchen» (10). Han anger som 
en av sina huvudteser att dessa texters funktion under 
isländsk senmedeltid var en annan än man hittills vanligen 
antagit. Om de tidigare har bedömts som ett tecken på 
kulturell stagnation och verklighetsflykt hos ett folk som 
med fristatens undergång förlorat sitt forna nationella obe
roende, och därtill drabbats av sämre levnadsvillkor, så 
uppfattas de av JG inte, åtminstone inte »in der produkti
ven Entstehungsphase», som »reine Evasionsliteratur» 
och »triviale Unterhaltung primitiver und verarmter 
Kleinbauern». Fastmer har vi att göra med »eine für die 
neue isländische Überschicht geschriebene Literatur dur
chaus internationalen Zuschnitts» (26).

I det förra av arbetets bägge huvudavsnitt, »Der Kon
text» (29-100), tecknas i anslutning till nyare isländsk 
forskning huvuddragen av den politiska, ekonomiska och 
sociala utvecklingen på Island från fristatens slut 1262/64 
fram till omkring 1550. Framställningen går ut på att så 
konkret som möjligt synliggöra »den weithin unbekannten 
historischen Ort der Märchensagas» (30).

1300-talet var »durchaus» (48) en period av ekonomisk 
tillväxt på Island, och under det följande seklet fortsatte 
denna gynnsamma trend »durch den schwunghaft anges
tiegenen Fischhandel mit englischen Kaufleuten» (56). 
Vinster och kapital hamnade emellertid blott hos ett fåtal 
privilegierade: kungliga ämbetsmän, fiskeriföretagare, 
biskopar. Samtidigt utarmades och proletariserades stora 
folkskikt, arbetare inom lantbruk och fiske. Vid mitten av 
1300-talet sägs övergången till ett »feodalistiskt orien
terat» (37) samhälle vara fullbordad på Island. De is
ländska »Märchensagas» tillkom »als Ausdruck dieser 
Zeit ausgeprägter sozialer Gegensätze» (60). Med en så
dan formulering antyds, eller kanske rättare sagt suggere
ras, ett bestämt och ofrånkomligt orsakssamband mellan 
ett visst samhälle och en viss samtida typ av litteratur.

Senare delen av detta avsnitt inriktas på några aspekter 
av »Literaturvermittlung» i det medeltida Island, »vor
nehmlich auf ihre sozialen Träger und auf Grundzüge 
ihrer faktischen Rezeption» (64). Med all rätt erinrar JG 
om att vi i själva verket vet »sehr wenig Konkretes» (68) 
om vad han med ett något diffust uttryck benämner »de 
sociala bärarna» av den isländska medeltidslitteraturen. 
Ändå hävdar han att denna kategori för de aktuella sagor
nas del ingalunda var småfolk och fiskeriarbetare i kust
samhällena utan tvärtom »die neue, durch die um 1300 
einsetzenden sozialen und ökonomischen Veränderungen 
reich gewordene, dünne Schicht von Kleinadligen, hohen 
Klerikern, Grossbauern und Fischereiunternehmern» 
(77).

En granskning av »Erzählkommunikation im Licht der 
Handschriften» (78-100) ger klent utbyte. Det förblir 
oklart, var och när »Märchensagas» framfördes, vilka 
som läste eller lyssnade till dem, och vilket intryck de 
gjorde på sin publik. Något verkligt besked om deras 
»faktiska reception» får man inte, och det var knappast 
heller att vänta.

I sitt andra huvudavsnitt, »Die Texte» (101-203), läm
nar JG »den äusseren Rahmen für die Erzählkommunika
tion» för att ta itu med »der text internen Erzählkommuni

kation» (100). Inledningsvis betonas »die dominierende 
Formelhaftigkeit stets wiederkehrender, stereotyper 
Handlungsverläufe» (102). Det gäller nu att med en be
skrivning och analys av strukturbildande kännetecken eta
blera »das literarische System» (103).

Bland de ständigt återkommande schablonerna urskils 
exempelvis: »Heranwachsen des Helden», »Festan
lässe», »Beratungsszenen», »Botenfahrten», »Emp
fänge», »Reisen», »Schlachten» (104). I anslutning tili 
forskare som Propp, Greimas, Bremond och Lotman 
benar JG upp «Erzählinhalte der Märchensagas» (161), på 
övligt sätt främst i tecknet av motsättningar på skilda 
plan. Inom «riddarens universum» avtecknar sig »Funda
mentale Qualifikationen und Oppositionen» (162-96), så
som »Soziale Abgrenzung und Hierarchie» (182-85), 
»Gute und böse Räume» (192-96) etc. Det är en kringsynt, 
skickligt genomförd och givande analys av ett väldigt 
material.

Emellertid röjer texterna själva att riddarvärlden inte är 
statisk och en gång för alla fixerad. Det finns en rörelse 
inom klasshierarkin. En viss kung, som inte motsvarar 
kraven på att vara stark, mäktig och överlägsen, »wird als 
Schwächling und Feigling aus der Erzählung ausgeschal
tet» (170). I en annan saga skildras tvärtom hur en ung 
man, som kommer »aus bäuerlichen Kreisen», integreras 
»in eine höfisch-ritterliche Gesellschaft» (178). Ett citat 
från Rémundar saga visar att härskaren som belöning för 
framgångsrika insatser i strid gör dem till »herrar och 
hövdingar, som förut hade varit tjänare och arbetare» 
(185). Sådana inslag tycks i någon mån luckra upp klas
shierarkin och rentav antyda möjligheten av en viss 
»ståndscirkulation».

JG:s »textinterna» analys är uppenbarligen i avsevärd 
grad programmerad av hans tidigare beskrivning av det 
senmedeltida isländska samhället. Han hävdar nu katego
riskt: »Märchensagas sind ’Aristokratenliteratur’ -  von 
den, über und für die Führenden» (184). De präglas av en 
»ständisch-feudal orientierten Ideologi» (224), represente
rande »das herrschende Bewusstsein im Island des 14. 
Jahrhunderts» (232). Men att »diese phantastischen, reali- 
tätsfemen Texte» skulle innebära en bestämd reaktion 
»auf soziale und politische Veränderungen», »Antworten 
auf letzlich soziale Fragen», kan förvisso inte påvisas 
»über die Zwischenstufe der Interpretation» (229) -  så 
som JG menar sig ha gjort.

Lika lite kan jag följa honom i bedömningen att dessa 
sagor i egenskap av »eine Art imaginative Gegen weit» 
behärskade »eine neue Wirklichkeit» (230). På vad sätt 
skulle de kunna sägas »behärska» 1300-talets isländska 
verklighet? Det förefaller mig också vara en lätt absurd 
tanke att de med all sin hämningslösa fantastik skulle 
företräda »medvetandet» hos samtidens isländska små- 
adel, höga klerker, storbönder och fiskeriföretagare -  som 
ett uttryck för dessa herrars önskedrömmar och »Gesell
schaftsutopie» (230).

JG finner det allmänt »problematisch, von mittel
alterlicher ’Unterhaltungs’-Literatur zu sprechen», efter
som begreppet underhållning skulle förutsätta en »Ab
grenzung von Arbeit und Freizeit, wie sie vor allem die 
industrielle Neuzeit mit sich brachte» (223). Men vad har 
människor överallt och i alla tider väntat sig, när de har 
kommit samman för att lyssna på någon berättare -  om 
inte just underhållning: saftiga skrönor, spännande histori
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er, på vers eller prosa, gärna med häftig »action»? Kan 
förresten inte »underhållning» i sig vara ett socialt värde, 
oavsett all »ideologi»?

Som motto för genomgången i »Anhang: Die einzelnen 
Texte» citeras Birte Carlés ord: »Middelalderen er fuld af 
gode historier» (234). Varför inte se också »Märchensa- 
gas» främst som mer eller mind-re goda historier, til ga
mans ok skemmtanar -  för att erinra om den aspekt på 
riddarsagoma som Marianne Kalinke eftertryckligt fram
häver? Kanske verklighetsflykt -  till miljöer och äventyr, 
som hade mycket litet med ens dagliga liv och utsikter att 
göra; en avspänning, som inte nödvändigtvis behövde ha 
med »degenerierter Tagträumerei» (232) att göra. Ett legi
timt behov av underhållning har som sagt funnits alltid 
och allestädes, i slott som i koja.

Jiirg Glauser rör sig med ett mera konkret och handfast 
material än Hermann Engster i försöket till koppling mel

lan samhälle och litteratur. Han behandlar utomordentligt 
kompetent och ambitiöst de båda sfärerna så att säga var 
för sig. Det är givande nog. Men själva den sociologiska 
broslagningen mellan dem -  om man lite grovhugget får 
uttrycka sig så -  ter sig lika problematisk för »Märchensa- 
gas» del som för skaldediktens. Underlaget är för bräck
ligt eller undanglidande, och kommer av allt att döma att 
så förbli.

Som nämndes inledningsvis har mycket här måst lämnas 
åsido, bl. a. en rad viktiga arbeten om religiös norrön 
poesi och prosa. Huvudtema för den senaste sagakonfe
rensen, i Helsingör 1985, var just »Christianity and West 
Norse Literature». De många bidragen till denna konfe
rens samlades och publicerades föredömligt snabbt i två 
mäktiga volymer, Works hop P apers / - / /  (Kbh 1985).




