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1. Inledning 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Nibelungensagan spelar en stor roll i medeltidens sagalitteratur både i Skandinavien och 

Tyskland. Framför allt i Tyskland är sagan om Nibelungen i formen av Das Nibelungenlied ett 

nationalepos och Siegfried der Drachentöter en nationalhjälte. Men också i Skandinavien 

finns flera versioner av nibelungensagan, till exempel i Didrikssagan, Völsungasagan, 

Snorres Edda och i hjälte-dikterna i Den poetiska Eddan. Emellertid framställs 

nibelungenskatten som ett litterärt motiv annorlunda i varje version av nibelungensagan. 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera den narratologiska aspekten av skatten i sina 

olika former. 

 Jag valde det här ämnet å ena sidan på grund av mitt intresse för medeltidens litteratur, 

framför allt nordiska sagor. Vidare kommer jag från Tyskland och är därför mest insatt i Das 

Nibelungenlied och jag tycker det är intressant att jämföra den tyska versionen med de 

nordiska versionerna. Å andra sidan kunde jag inte hitta en undersökning om 

nibelungenskatten som ett narratologiskt motiv. Därför var det spännande att undersöka hur 

nibelungenskatten framställs och vilken roll den spelar för varje utformning av sagan.  

 Primärlitteraturen för den här undersökningen valde jag utifrån olika kriterier. Das 

Nibelungenlied är i Tyskland den mest kända versionen av sagan, och därför var valet av den 

tyska texten ganska enkelt. Det var svårare att göra ett urval från den nordiska versionen av 

sagan. Hjältedikterna i Den poetiska Eddan valde jag på grund av att de är välkända i 

skandinavistiken, och de är också nedtecknade i en poetisk form som i Das Nibelungenlied. 

Slutligen valde jag Völsungasagan för att den är en prosatext och innehåller flera motiv i 

nibelungensagan än Didrikssagan. 

 De tre frågeställningarna i den här uppsatsen, som utgör grunden för undersökningen, 

är:  

• Hur presenteras och upptäcks skatten i nibelungensagans olika versioner?  

• Vilken narratologisk betydelse har skattens olika versioner för handlingen i det litterära 

verket?  
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• Är funktionen av skatten i berättelserna narratologiskt densamma eller varierar den 

beroende på skattens olika versioner? 

1.2 Material 

Primärlitteraturen för den här undersökningen består av tre texter: Das Nibelungenlied, Den 

poetiska Eddan och Völsungasagan. Jag arbetar med texterna på originalspråket, 

fornisländska och medelhögtyska, och med den svenska översättningen av texterna till hjälp 

för de läsare som inte behärskar originalspråken. I det följande ska jag presentera 

primärlitteraturen. 

 Idag finns 34 kompletta eller fragmentariska handskrifter av Das Nibelungenlied. Alla 

handskrifter delas in i tre textgrupper. De olika grupperna uppkallas efter tre handskrifter som 

upptäcktes under 1750-talet med namnen A, B och C. Alla de tre huvudhandskrifterna tillkom 

under 1200-talet. Grupperna bildades för att bestämma arketypen av texten. Frågan, vilken 

handskrift som liknar arketypen  mest splittrade forskarna i olika läger, redan från början. 1

Idag dominerar åsikten bland forskarna att handskrifterna A och B är yngre än den mest 

spridda handskriften C, som nedtecknades ungefär mellan 1225 och 1250.  2

 I den här uppsatsen koncentrerar jag mig på handskriften C som kallas Codex 

Donaueschingen 63.  Originalet finns i Der Badische Landesbibliothek i Karlsruhe i Tyskland 

sedan år 2001.  Handskriften C upptäcktes av Jacob Hermann Obereit i Hohenemse Schloß i 3

Österrike den 29 juni 1755.  Den här handskriften har en hög kalligrafisk nivå och har skrivits 4

likartat från början till slutet, därför kan man anta att den nedtecknades av bara en skrivare, 

 Ursprunglig version av (antikt) litterärt arbete som föreligger i avskrifter o.d.1

Norstedts svenska ordbok. Utarbetad vid Språkdata. 2004. Norstedts Akademiska Förlag. 
Göteborgs universitet. s. 39.

 Lutz Mackensen: Die Nibelungen - Sage, Geschichte, ihr Lied und sein Dichter. 1984. Dr. 2

Ernst Hauswedell & Co. Stuttgart. s. 32f.

 http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/nib/einfuehrung-obhof.html3

 Mackensen 1984: 32.4
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som är okänd. Skriftstilen är en tidig gotisk minuskel på veläng  och arket har en storlek av 5

245 x 170 mm.  Das Nibelungenlied består av 2379 strofer indelade i 39 âventiurer.  Ordet 6 7

âventiure betyder i det här fallet avsnitt eller kapitel.  Stroferna består av långradspar som 8

rimmar på slutet i rimschemat aa bb. Varje rad delas in i två halvrader med en cesur i mitten 

av raden.  Den här symmetriska uppbyggnaden av stroferna i den metriska formen finns också 9

i den syntaktiska formen. I de flesta fall är varje radslut också ett satsslut och varje cesur en 

språklig cesur.  Stroferna är det kortaste elementet i Das Nibelungenlied och de har alltid 10

samma uppbyggnad i motsats till âventiurer. Âventiurerna varierar till sin längd, till exempel 

omfattar den längsta âventiuren 147 strofer och de två kortaste omfattar bara 19 strofer 

vardera. Men varje âventiure är, vad innehållet beträffar, en enhet och innehåller så mycket 

som man kan berätta under en afton eller ett möte.  11

 Den poetiska Eddan nedtecknades på Island omkring år 1270. Biskop Brynjólfur 

Sveinsson (1605 — 1675) tog handskriften med sig till Köpenhamn 1643. Där förvarades den 

till den 19 april 1971 i det Kongelige Bibliotek, därför fick handskriften namnet Codex 

Regius. Sedan 1971 förvaras handskriften åter i Reykjavík på Island.  Den poetiska Eddan 12

kopierades förmodligen från andra manuskript från perioden mellan 1200 till 1240-talen. 

Dessa manuskript finns inte längre kvar, men det antas att manuskripten också var isländska, 

även om deras muntliga tradition kanske kommer någon annanstans ifrån. Det finns inget 

tvivel om att de flesta dikterna kommer från en muntlig tradition. På grund av att den här 

typen av dikter är relativt okomplicerade antar man att det var populär form av diktning under 

den här tiden. Dikterna användes förmodligen för att underhålla och undervisa folk av alla 

 (fra. vélin) fin pergamentsort av lamm- eller killinghud 5

Iréne Györki och Peter A. Sjögren: Bonniers svenska ordbok. 2006. Bonnier Fakta. 
Smedjebacken. s.673.

 http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/nib/einfuehrung-obhof.html6

 Bert Nagel: Das Nibelungenlied - Stoff, Form, Ethos. 1965. Hirschgraben Verlag. Frankfurt 7

am Main. s.53.

 Nagel 1965: 73.8

 Nagel 1965: 56.9

 Nagel 1965: 58f.10

 Nagel 1965: 72f.11

 Heiko Uecker: Geschichte der altnordischen Literatur. 2004. Reclam. Stuttgart. s.191.12
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sociala bakgrunder. Flera dikter i Den poetiska Eddan är uppbyggda i dialogform. Vanligtvis 

är det svårt att avgöra vilken karaktär som talar vid en bestämd tidpunkt men till hjälp bifogas 

dock anteckningar i marginalen. Därför kan man anta att dikterna antagligen presenterades 

som drama framför en publik.  13

 Den tredje texten som undersöks i den här uppsatsen är Völsungasagan. Texten skiljer 

sig i sin litterära form från de andra två texterna i undersökningen. Das Nibelungenlied och 

Den poetiska Eddan består av dikter men Völsungasagan författades i prosaform. Sagan 

tillhör genren fornaldarsagor som består av omkring 30 prosaberättelser som samlades av C. 

C. Rafn 1830. Genren heter fornaldarsagor eftersom berättelserna utspelas i tiden förre 

bosättningen på Island. Under medeltiden användes fornaldarsagor delvis som historiska 

källor, till exempel nyttjade Saxo Grammaticus flera sagor som källor för sina första nio 

böcker om den danska historien.  Mellan 1250- till 1400-talet producerades de flesta 14

fornaldarsagorna. Völsungasagan nedtecknades redan under den andra delen av 1200-talet. 

Man delar in fornaldarsagorna i tre grupper, även om indelningen inte alltid är entydig. 

Grupperna är hjältesagor, vikingasagor och äventyrssagor. Völsungasagan tillhör gruppen 

hjältesagor och handlar om völsungaätten, deras stamfader är guden Odin, och deras mest 

berömda medlem är Sigurd som dödar draken Fafner. Sagan har detsamma innehåll som 

hjältedikterna i Den poetiska Eddan, därför kan man se Völsungasagan som en prosaversion 

av hjältedikterna, och det är antagligen så att hjältedikterna inspirerade sagan respektive att 

båda versionerna inspirerades av samma källa. Det kan man se genom att det finns flera 

strofer från dikterna ur eddan som vävdes in i texten. Vidare kan man se det på innehållet av 

de åtta sidorna av Den poetiska Eddan som gick förlorade. Völsungasagan var mest 

inflytelserik när Richard Wagner skrev operacykeln Der Ring der Nibelungen.  15

 Daisy Neijmann: A History of Icelandic Literature. Volume 5. 2006. The University of 13

Nebraska Press, Lincoln & London, in cooperation with The American - Scandinavian 
Foundation. United States of America. s. 7ff.

 Uecker 2004: 151.14

 Uecker 2004: 155ff.15
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1.3 Teori och metod 

I den här uppsatsen ska jag koncentrera mig på en narratologisk undersökning av olika 

versioner av nibelungensagan med hänsyn till den strukturella framställningen och funktionen 

av nibelungenskatten. Därför valde jag tre primärkällor för min undersökning, Das 

Nibelungenlied, Den poetiska Eddan och Völsungasagan. 

 Narratologin är en gren av litteraturteorin som befattar sig med berättelsens funktion 

och struktur. Narratologin är en ganska ung vetenskap som introducerades i tidskriften 

Communications, år 1966. I tidskriftens åttonde nummer finns bidrag av de flesta forskare 

som undersöker berättelser med hänsyn till deras form och struktur.  Men narratologin har 16

alltid varit betydelsefull vid undersökning av berättelser. Det finns även texter från antiken 

som handlar om narratologiska principer, till exempel Aristoteles skrift Om diktkonsten,  i 17

vilken han undersöker diktkonstens strukturella grepp. En definition av narratologin 

förekommer redan i Ciceros verk De inventione i vilket han visar hur narratologi fungerar och 

hur man kan nyttja den i en domstol. Ciceros definition av narratio är ”an exposition of 

events that have occurred or are supposed to have occurred”.  I Tyskland hade narratologin 18

redan på 1950-talet nått en höjdpunkt när många skrifter publicerades som fortfarande är 

relevanta för den tyska narratologiska forskningen, till exempel Franz Karl Stanzels Die 

typischen Erzählsituationen im Roman, Eberhard Lämmerts Bauformen des Erzählens och 

Käte Hamburgers The Logic of Literature.   19

 Framför allt Franz Karl Stanzel tillförde en viktig narratologisk ansats till forskningen 

i Tyskland, och jag ska ge en grov skiss av ansatsen. Han följer den traditionella indelningen 

av litterära texter som lyrik, epik och drama. Enligt den här indelningen finns det bara ett 

författarjag vid episka texter som berättar texten för läsaren.  Stanzels teoretiska ansats 20

kommer ur den morfologiska traditionen och bygger på tre slag av narratologiska situationer: 

 Lars-Åke Skalin: ”Narratologi - studiet av berättandets principer“. I: Litteraturvetenskap 16

— en inledning. (2. upplagan). 2002. Studentlitteratur. Lund. s. 173 — 188. s. 174.

 Skalin 2002: 174.17

 Tony Davenport: Medieval Narrative: An Introduction. 2004. Oxford University Press. 18

Oxford. s. 9.

 Monika Fludernik: An Introduction to Narratology. 2009. Routledge. Abingdon. s. 10.19

 Fludernik 2009: 89.20
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förstapersonsperspektiv, tredjepersonsperspektiv och allvetande berättare. De tre olika 

berättarsituationerna ska flyta organiskt i varandra.  Förstapersonsperspektiv (die Ich-21

Erzählsituation) definieras genom att en karaktär i berättelsen samtidigt också är berättaren. 

Därvid får karaktären, som fungerar som berättande instans, inte vara huvudkaraktären. 

Stanzel sätter tredjepersonsperspektivet (die personale Erzählsituation) i en reflektorisk form. 

Det betyder att berättelsen reflekteras genom en karaktärs synvinkel. Den tredje 

narratologiska situationen är den allvetande berättaren (die auktoriale Erzählsituation) som 

har ett avstånd till karaktärer och hela den fiktiva världen av berättelsen. Det betyder att 

berättaren inte lever i samma värld som berättelsen utspelar sig. Avståndet till berättelsens 

händelser ger den allvetande berättaren möjlighet att påpeka händelser i framtiden. Vidare har 

den allvetande berättaren tillgång till karaktärers tankar och är medveten om alla händelser i 

den fiktiva världen även om berättaren inte alltid avslöjar allt som han eller hon vet. 

Berättaren är som en gudalik berättarinstans.  22

 Den klassiska narratologin utvecklades ur strukturalism i Frankrike och inspirerades 

av arbeten som Morfológija Skázki (Sagans morfologi) av den ryske sagoforskaren Vladimir 

Propp, först publicerad 1928.  Jag kommer att hänvisa till Propp och hans arbete under 23

uppsatsens förlopp. Arbetena av Claude Bremond, Roland Barthes, Gérard Genette, med flera 

räknas till den klassiska narratologin i Frankrike.  24

 Gérard Genettes teori, som han bygger på strukturaliska principer, har fortfarande en 

stor betydelse i den narratologiska forskningen. Jag ska ge en grov överblick över hans teori. 

Genette delar in narratologin i tre nivåer som är berättelse, tal och historia. De tre nivåerna 

kan man ordna in i tre kategorier som är voice, mode och tense.  De tre kategorierna 25

associeras vanligtvis med verb, och när Genette valde sina termer var han medveten om detta. 

Han ville åstadkomma en association med verb eftersom man kan böja dem på alla tre sätt i 

olika konstellationer mellan kategorierna, voice, mode och tense. Detsamma gäller för 

 Fludernik 2009: 88.21

 Franz K. Stanzel: Typische Formen des Romans. 1981. Vandenhoeck & Ruprecht. 22

Göttingen. s. 11 — 52. 

 Skalin 2002: 175.23

 Fludernik 2009: 10.24

 Fludernik 2009: 98.25
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kategorierna i Genettes teori för narratologin.  Voice befattar sig med frågan ”Vem 26

pratar?” (en berättare eller en karaktär?). Mode befattar sig med frågan ”Vem 

ser?” (respektive ur vilken perspektiv presenteras berättelsen?).  Genettes kategori tense 27

sammanställas av händelsens ordningsföljd, längd och rytm.  28

 Efter att jag har skrivit om narratologiska teorier som mestadels utgår från modernare 

litteratur ska jag nu skriva om den narratologiska teorin applicerad på medeltidslitteraturen. 

Man kan allmänt säga att narratologin i medeltidslitteraturen är uppbyggd relativt 

schematiskt. Nibelungensagan är framför allt förknippad med två berättarscheman: att anhålla 

om en kvinnas hand (das Brautwerbungsschema) och den bakslugna eller förrädiska inbjudan 

(verräterische oder hinterlistige Einladung).  Das Brautwerbungsschema definieras genom 29

att en hjälte eller kung ber om en kvinnas hand som vanligtvis är en dotter till en stor kung 

eller härskare. Schemat delas in i en tredelad rumslig struktur. Den första rumsliga delen är 

hjältens rike, den andra delen är härskarens eller kungens rike som har en dotter och den 

tredje rumsliga delen är vanligtvis ett hav eller något liknande som separerar de två rikena 

från varandra. Vidare finns vanligtvis samma personer som spelar en speciell roll i det här 

schemat, som hjälten, brud in spe, brudens fader, den exceptionella hjälparen, med flera. 

Handlingen i Das Brautwerbungschema är svårare att definiera tydligt. Det finns många olika 

handlingsförlopp av schemat i olika sagor. Men det finns tio fasta punkter som handlingen 

måste genomgå, som till exempel rådscenen, resan från hjältens rike till brudfaderns rike, osv. 

Dessa handlingspunkter är bundna vid platser i den rumsliga strukturen och vid speciella 

personer.  Schemat är inte limiterat till en sort av litteratur utan kan förekomma när specifika 30

ämnena diskuteras, till exempel härskareämnet som i Das Nibelungenlied.  Det andra 31

berättarschemat, den bakslugna eller förrädiska inbjudan, grundar sig i en konflikt mellan två 

 Fludernik 2009: 89.26

 Fludernik 2009: 98.27

 Fludernik 2009: 101.28

 Ragnhild Boklund-Schlagbauer: Vergleichende Studien zu Erzählstrukturen im 29

Nibelungenlied und in nordischen Fassungen des Nibelungenstoffes. 1996. 
Kümmerte Verlag. Göppingen. s. 10.

 Christian Schmidt-Cadalbert: Der Orbit AW als Brautwerbungsdichtung - Ein Beitrag zum 30

Verständnis mittelhochdeutscher Schemalieratur. 1985. Francke Verlag. Bern. s. 83ff.

 Boklund-Schlagbauer 1996: 14f.31
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härskarefamiljer som kan vara förenad genom ett äktenskap. Schemat ska föreställa en 

hämnd. Konflikten kan bestå av två faktorer, antingen ensam eller kopplad, hämnd ut ur trohet 

och/eller maktbegär. Schemat består av en inbjudan under falska förespeglingar. Medel- och 

höjdpunkten av det här schemat är en fest som visar en parallellitet med Das 

Brautwerbungsschema. Trots allt är det inte vanligt att de två berättarschemana finns så 

tydligt förknippade till varandra som det är inom nibelungensagan.  32

 Vidare nämnde jag tidigare Vladimir Propp och hans arbete Morfológija Skázki i vilket 

han delar in handlingen i sagor i olika handlingskategorier. Jag ska använda den 

engelskspråkiga översättningen Morphology of the Folktale från 1968. Propps teori baseras på 

strukturalism. I sitt arbete beskriver Propp 31 kategorier som utgör en handling i en saga.  33

Jag ska nämna några av Propps sagakategorier som exempel. Den första kategorin är om en 

familjemedlem lämnar hemmet, det kan vara en äldre eller en yngre person som lämnar 

hemmet eller att någon dör, till exempel föräldrarna.  I den fjortonde kategorin får hjälten ett 34

magiskt objekt som kan vara ett djur, ett svärd, och så vidare. Det finns flera olika möjligheter 

till hur hjälten kan få det magiska objektet, till exempel kan han äta eller dricka det, han kan 

köpa det, det magiska objektet bara syns, dyker plötsligt upp och så vidare.  I den sista 35

kategorin, 31 gifter hjälten sig och får ett kungadöme.  De här 31 kategorierna, även om de är 36

begränsade, bildar en stabil bas för en vanlig rysk saga. Därvid spelar det ingen roll hur och 

vem som fullföljer handlingen, det finns otroligt många fler karaktärer i en saga än 

handlingskategorier. Inte alla kategorier finns i varje saga har ändå mer kategorierna en 

speciell ordningsföljd som aldrig kan ändras.  37

 Under analysen i den här uppsatsen ska jag använda mig mestadels av den 

narratologiska teorin i medeltidslitteraturen. Därvid syftar jag på Boklund-Schlagbauers två 

berättarschemana, Das Brautwerbungsschema och schemat av den bakslugna eller förrädiska 

 Boklund-Schlagbauer 1996: 17.32

 Vladimir Propp: Morphology of the Folktale. 1968. 2nd. Edition. University of Texas Press. 33

Austin and London. s. 25 - 65.

 Propp 1968: 26.34

 Propp 1968: 43ff.35

 Propp 1968: 63ff.36

 Propp 1968: 20ff.37
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inbjudan, som sagan om Nibelungens handling är uppbyggd på. Hon har inte upptäckt de två 

schemana, men i sitt arbete beskriver hon tydligt deras mening i nibelungensagans olika 

manifestationer. Vidare ska jag också använda olika kategorier av Propp, som stämmer in på 

sagan om Nibelungen, för att ha en bredare bas för min undersökning. I uppsatsen kommer 

berättarschemana och handlingskategorier tjänstgöra som hjälpmedel för att undersöka den 

narratologiska betydelsen av nibelungenskatten för handlingen. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen börjar med en introduktion av handlingarna i primärtexterna och tidigare forskning 

om dessa. Efter det kommer jag att skriva om huvudämnet: nibelungenskatten. Hur skatten 

introduceras och framställs och vilken roll den har för handlingarna i de tre olika 

primärtexterna. Därpå följer en sammanfattande narratologisk analys med hänsyn till skatten i 

de tyska och nordiska versionerna av nibelungensagan. Slutligen kommer jag avsluta 

uppsatsen med ett slutord. 
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2. Nibelungensagan 

I det här avsnittet kommer jag ge en kort förklaring till namnen och en översikt över 

handlingen i de olika versionerna av nibelungensagan. Ordningsföljden är densamma som 

gäller för hela uppsatsen, Das Nibelungenlied, Den poetiska Eddan och Völsungasagan. 

Vidare vill jag också hänvisa till tidigare forskning om nibelungensagan. 

2.1 Namn 

I min uppsats jämför jag olika versioner av nibelungenskatten i olika versioner av 

nibelungensagan, närmare bestämt en tysk version och två nordiska versioner. Namnen på 

karaktärerna i den tyska och de nordiska versionerna skiljer sig från varandra. Därför 

bestämde jag mig för att göra en tabell som visar de viktiga namnen i versionerna så att det 

inte blir några missuppfattningar. Jag kommer använda namnen beroende på vilken version 

jag just behandlar under uppsatsens förlopp.  

2.2 Handlingen  

Handlingen i Das Nibelungenlied delas in i två handlingsdelar, äktenskapet mellan Kriemhild 

och Siegfried samt hans död och Kriemhilds andra äktenskap samt hämnd för Siegfrieds död. 

Tyska versionen Nordiska versionerna

Siegfried Sigurd

Kriemhild Gudrun

Brünhild / Brunhild Sigrdrifa / Brynhild

Gunther Gunnar

Hagen von Tronje Högni

Etzel Atli

Dietrich von Bern Thjodrek

Draken har inget namn Fafne / Fafner
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Båda handlingsdelarna innehåller de två berättarschemana, att anhålla om en kvinnans hand 

och den bakslugna eller förrädiska inbjudan. Ändå anses handlingen vara mångskiftande och 

innehåller flera olika karaktärer. 

 I den första delen introduceras Kriemhild och Siegfried. Kriemhild tillhör det kungliga 

hovet i Worms och Siegfried är son till kung Siegmund och drottning Sieglinde av Xanten. 

Siegfried vill anhålla om Kriemhilds hand men blir först vän med Kriemhilds bror Gunther. 

Innan Siegfried får gifta sig med Kriemhild vill han hjälpa Gunther att uppvakta Brunhild, 

vilket han gör med hjälp av dvärghatten. Han påstår också att han är en vasall till Gunther. Det 

lyckas och Brunhild samtycker till att gifta sig med Gunther. Efter det anhåller Siegfried om 

Kriemhilds hand och hon säger ”ja”. Tillbaka i Worms firar Siegfried och Kriemhild ett 

dubbelbröllop tillsammans med Gunther och Brunhild. Men nu blir Brunhild misstänksam 

eftersom här är Siegfried inte är en vasall längre, istället behandlar människorna också honom 

som en kung. Brunhild fordrar en förklaring av Gunther men han svarar inte på hennes fråga. 

Därför vägrar Brunhild att ha samlag med Gunther, och återigen hjälper Siegfried Gunther 

och hans problem med dvärghatten. Siegfried stjäl en ring och en svångrem av Brunhild för 

att bevisa för Kriemhild var han var under natten. Kort därefter reser Siegfried och Kriemhild 

tillbaka till deras rike Niderland, de härskar nu också över Nibelungenland. Nio år efter 

bröllopen bjuder Gunther Siegfried och Kriemhild till en fest, och därför reser de tillbaka till 

Worms. Brunhild är fortfarande misstänksam vad gäller Siegfrieds sociala ställning och är fast 

besluten att finna ut sanningen. Siegfried och Kriemhild behandlas på samma sätt som 

Gunther och Brunhild. På grund av detta börjar de två kvinnorna att bråka om makarnas 

sociala ställning där båda förolämpar varandra. Brunhild förödmjukas av Kriemhild. Därför 

beslutar Hagen von Tronje, som är Gunthers morbror och hans viktigaste rådgivare, att 

Siegfried måste dö. Hagen har stor trohet mot Gunther och hans fru, även om den andra 

grunden för Hagens beslut är att erövra nibelungenskatten och han övertygar Gunther om det 

också. Med list får Hagen veta från Kriemhild om den sårbara punkten på Siegfrieds rygg. 

Under en jakt, som Gunther och Hagen arrangerar, dödar Hagen Siegfried. De för Siegfrieds 

lik tillbaka till Kriemhild och även om Hagen inte kunde klara bårprovet  har Kriemhild 38

 Bårprovet är en gudsdom. Personen, som anklagas för mord, måste gå bort till den döda 38

kroppen. Om likets sår börjar att blöda igen ska det bevisa den misstänktes skuld.
Tilo Renz: ”Siegfrieds Mörder: Eine Poetik von Täterschaft und Schuld im Nibelungenlied und 
in den Landfrieden um 1200“. I: Daphnis. Volym 40. 2011. s. 45.
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inget bevis att han dödade Siegfried. De följande åren blir Kriemhild i Worms och sörjer 

Siegfried medan Brunhild är lycklig som drottning. I slutet av första delen övertygar Hagen 

Kriemhild att transportera nibelungenskatten till Worms och när skatten ankommer stjäl 

Hagen den och sänker ner den i Rhen. 

 Den andra delen av Das Nibelungenlied börjar med Kriemhilds bröllop med Attila. De 

har varit gifta 13 år när Kriemhild övertygar Attila att bjuda hennes bröder och Hagen till 

deras hov för en fest. Trots att Hagen och Gunther misstänker en fälla, reser de till Attilas hov. 

Där visar Hagen öppet att han fortfarande har Siegfrieds svärd, Balmung. Därför försöker 

Kriemhild att förmå Blödel, Attilas bror, att döda Hagen samt sin bror Gunther, men Blödel 

avvisar först Kriemhilds vädjan. Men Kriemhild fortsätter att försöka övertala Blödel och 

slutligen beslutar Blödel att han ska utmana Hagens bror, Dankwart. Därefter dräper 

Dankwart Blödel och därmed börjar ett stort blodbad vid Attilas hov. Efter blodbadet lever 

bara Gunther och Hagen från Burgund. Dietrich von Bern fängslar Hagen och Gunther och för 

dem till Kriemhild, som vill veta var Hagen har gömt nibelungenskatten. Hagen vägrar att 

berätta detta för Kriemhild så länge en av hans herrar fortfarande är i livet. Därför dödar 

Kriemhild Gunther och visar Gunthers huvud för Hagen, som förklarar att han nu är den enda 

personen som vet var skatten är. Kriemhild är utom sig av ilska och tar Balmung och nyttjar 

den för att dräpa Hagen. Därpå dräper Hildebrand Kriemhild eftersom hon, en kvinna, dödade 

en hjälte. I slutet av Das Nibelungenlied blir bara Dietrich von Bern, Hildebrand och Attila 

kvar.  39

  

Den poetiska Eddan består inte av en prosatext utan av olika dikter som sammanställdes i den 

här samlingen. Det är svårt att sammanfatta en övergripande handling på grund av 

handlingsförloppet i dikterna inte följer en kronologisk ordningsföljd. Därför bestämde jag 

mig för att ge en kort översikt över handlingen i enskilda dikter som är av betydelse för min 

uppsats. Naturligtvis följer jag dikternas ordningsföljd enligt Den poetiska Eddan. 

 Dikten Grípisspá [Gripes spådom] är den första dikten i samlingen som har betydelse 

för uppsatsen. Den framställer ett samtal mellan Gripe och Sigurd och genom frågor och svar 

får vi veta Sigurds öde. Därför kan man se dikten som en översiktsdikt. Grípisspá börjar med 

 Das Nibelungenlied. Karl Simrock (översättare). 2015. Anaconda Verlag GmbH. Köln.39
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att Sigurd rider till Gripes gård och frågar honom om sin framtid. Under handlingsförloppet 

spår Gripe att Sigurd ska bli den mest kända hjälten, skildrar hans hjältebragder, bröllopet 

med Gudrun och hans död med mera.  40

 De följande tre dikterna sammanfattas som Ung-Sigurd-sångerna (Die Jung-Sigurd-

Lieder på tyska). De tre dikterna är Reginsmál, Fáfnismál och Sigrdrífumál och handlar 

framför allt om Sigurds hjältebragder.  41

 Reginsmál [Reginsmål] beskriver skattens mytologiska förhistoria. Från hur gudarna, 

Odin, Loke och Höne, upptäckte den till hur Fafne får skatten och var han och skatten dväljes 

nu. Den andra delen av dikten handlar om hur Sigurd hämnas sin far, och Odins visdomsord.  42

Fáfnismál [Fafnesmål] framställer hur Sigurd dräper ormen Fafne och deras samtal. Därefter 

kommer Regin och äter Fafnes hjärta, men Sigurd får Fafnes blod på sin tunga och kan nu 

förstå fåglalåt och hör entitor som kvittrar att Regin vill dräpa Sigurd. Därefter hugger Sigurd 

huvudet av Regin och rider till Fafnes boning, där han hittar skatten.  Den tredje dikten heter 43

Sigrdrifumál [Segerdrivas lärdom] och handlar om Sigurds möte med Sigrdrifa som är en 

valkyrja. Sigurd befriar henne från en brynja och efter ett samtal förlovar de sig. Sigrdrifa blir 

Brynhild under det senare handlingsförloppet.  44

 Nästa dikt är Brot af Sigurđarkviđu [Brottstycken ur det gamla Sigurdskvädet] som 

handlar om Sigurds död. Det finns bara en del av dikten kvar idag. I slutet hänvisar dikten 

även till andra versioner av nibelungensagan som framställer Sigurds död annorlunda. I den 

tyska versionen dräps Sigurd ute i skogen, i Völsungasagan dräps Sigurd i sängen under 

natten och i en version dräps han på vägen till tinget. I det här kvädet sker dråpet av Sigurd 

utomhus utan att dikten nämner ett särskilt ställe.  45

 Den poetiska Eddan. Gudadikter och hjältedikter efter Codex Regius och andra 40

handskrifter. Översättning med inledning av Lars Lönnroth. 2016. Bokförlag Atlantis 
AB. Stockholm. s. 285 - 300.

 Die Heldenlieder der Älteren Edda. Übersetzt, kommentiert und herausgegeben von Arnulf 41

Krause. 2001. Reclam. Stuttgart. s. 90f.

 Lönnroth 2016: 301 - 309.42

 Lönnroth 2016: 310 - 321.43

 Lönnroth 2016: 322 - 331.44

 Lönnroth 2016: 332 - 337.45
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 Guđrúnarkviđa in fyrsta [Det första kvädet om Gudrun] handlar om Gudruns saknad 

efter Sigurds död. Hon sitter bredvid Sigurds döda kropp och ger utlopp för sitt lidande. Mot 

slutet av dikten framträder Brynhild och begår självmord.  46

 Nästa dikt är med sina 71 strofer en av de längsta hjältedikterna i samlingen, men den 

kallas Sigurđarkviđa in skamma [Det korta Sigurdskvädet]. Därför antar man att det fanns ett 

längre Sigurdskväde, som förmodligen stod i den delen av Den poetiska Eddan som gick 

förlorad.  Dikten omfattar handlingen från Sigurds resa till Gjuke där han ber om Brynhilds 47

hand, över hans död till Brynhilds självmord. Dikten koncentreras tydligt till Brynhilds 

klagomål och spådom och nämner Sigurds död bara kort.  48

 Helreiđ Brynhildar [Brynhilds färd till Hel] handlar, precis som vad titeln anger,  

nämligen hur Brynhild åker till Hel. Hennes döda kropp bränns strax efter Sigurds kropp och 

sedan beskrivs hur hon sitter i en vagn med purpurpäll på vägen till Hel. Dessutom träffar 

Brynhild Hel och nu står hon till svars för sina handlingar.  49

 Den följande delen av Den poetiska Eddan består av en kort prosaisk text som handlar 

om konflikten mellan gjukungarna och Atli, som leder till Gunnars och Högnis död. Det här 

avsnittet kallas Dráp Niflunga [Dråpet på niflungarna].  Prosastycket infogades för att koppla 50

samman de följande dikterna, som handlar om niflungarnas nedgång, med de föregående 

dikterna i samlingen.  51

 I dikten Guđrúnarkviđa önnur [Andra kvädet om Gudrun] klagar Gudrun återigen 

över sitt liv, den här gången över hennes andra äktenskap med kung Atli. Dikten är, liksom 

den första kvädet om Gudrun, en elegi eller sorgedikt.  52

 Lönnroth 2016: 338 - 345.46

 Krause 2001: 141.47

 Lönnroth 2016: 346 - 364.48

 Lönnroth 2016: 365 - 368.49

 Lönnroth 2016: 369f.50

I den här översättningen finns prosastycket under dikten Andra kvädet om Gudrun.

 Krause 2001: 162.51

 Lönnroth 2016: 369 - 381.52
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 Den sista viktiga dikten för min uppsats är Atlakviđa [Atlekvädet] som förmodligen är 

en av de allra äldsta hjältedikterna i Den poetiska Eddan. Handlingen liknar den i den tyska 

Nibelungenlied och handlar om hunnerkungen Atles samt Gunnars, Högnis och Gudruns 

död.  53

Völsungasagan behandlar nibelungensagans innehåll i en prosatext. Handlingen liknar den i 

Den poetiska Eddan, framför allt i de avsnitten som är av intresse för min uppsats, det vill 

säga de som behandlar skatten. Därför ska jag sammanfatta handlingen bara helt kort. 

 Sagan börjar med berättelsen om völsungaätten fram till Sigurds födelse. Traditionen 

är att sönerna fostras utanför familjen, därför växer Sigurd upp hos Regin. Som i Den poetiska 

Eddan berättar Regin om skatten och Sigurd lovar att han ska dräpa Fafner. Men först ska 

Regin smida ett svärd åt Sigurd, vilket Regin gör. Han använder gamla delar av svärdet Grams 

för att smida ett nytt svärd. Efter det går Sigurd till Gripe, som är Sigurds morbror, och ber 

honom om en spådom. Gripes råd är att Sigurd ska hålla sitt löfte till Regin men först ska han 

hämnas sin far. Sigurd gör som Gripe har sagt och efter det rider han tillsammans med Regin 

till Gnitaheden för att dräpa draken Fafner. Regins plan är att gräva en grop och vänta tills 

Fafner glider över den för att dräpa honom, men Regin är rädd och skuddar stoftet av fötterna 

så att Sigurd blir ensam kvar. En gammal man (Odin) dyker upp och ger Sigurd rådet att gräva 

flera gropar så att Fafners blod kan rinna av i dem, och så gör Sigurd. Framställningarna av 

Sigurds och Fafners kamp och samtal, Regins återkomst, hur Sigurd dödar Regin och Sigurds 

sökande av skatten liknar framställningarna i Den poetiska Eddan.  

 Efter dessa händelser rider Sigurd vidare med sin skatt och upptäcker Brynhild som 

han befriar ur en djup sömn. De har ett samtal och slutligen lovar de att gifta sig med 

varandra. Var och en för sig kommer de fram till Heimirs rike, Heimir är gift med Brynhilds 

syster. Sigurd ger Brynhild ringen Andvaranaut och lovar igen att de ska gifta sig med 

varandra. Sedan kommer Gudrun, Gjukes dotter, och Brynhild spår förloppet av hennes liv, 

bland annat att hon ska gifta sig med Sigurd. Omedveten om det rider Sigurd till Gjukes rike 

och där får han en magisk dryck av Gudruns mor och glömmer allt om Brynhild. Därpå gifter 

han sig med Gudrun och de får en son som de kallar Sigmund. Sigurd avlägger även ed till 

 Lönnroth 2016: 395 - 407.53
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Gudruns bröder, Gunnar och Högni. Efter fem år vill Sigurd hjälpa Gudruns bror Gunnar att 

få Brynhild till hustru. Så Gunnar och Sigurd rider till Brynhild, men för att komma fram till 

henne måste de rida genom en eldvägg. På grund av att varken Gunnars häst eller Grani ville 

gå genom eldväggen med Gunnar byter Sigurd och Gunnar skepnad med varandra. Tre dagar 

senare kommer Sigurd tillbaka och de byter återigen skepnad. Kort efter det gifter Gunnar och 

Brynhild sig. Nu bor Brynhild och Gudrun i samma rike, och en dag bråkar de med varandra. 

Under bråket berättar Gudrun sanningen för Brynhild om hur Sigurd red igenom eldväggen 

och inte Gunnnar. Brynhild kräver att Sigurd ska dö, annars ska Gunnar förlora allt inklusive 

henne. Men varken Gunnar eller Högni kan döda Sigurd på grund av deras ed. Därför 

övertygar de sin lillebror att döda Sigurd, och det gör han under natten. På morgonen vaknar 

Gudrun bredvid Sigurds döda kropp. Först skrattar Brynhild men snart blir hon så bedrövad 

att hon begår självmord. Brynhilds och Sigurds kroppar bränns tillsammans.  

 Nu ska Gudrun gifta sig med kung Atli, trots att hon inte vill gifta sig med honom. 

Efter bröllopet vill Atli få nibelungenskatten. Han antar att Högni och Gunnar måste äga den 

nu, och på grund av det bjuder Atli dem till en fest. När bröderna kommer fram fordrar Atli 

skatten, men de vägrar att ge Atli skatten. I den följande kampen deltar även Gudrun när hon 

ser att hennes bröder besegras. Framställningen av Gunnars och Högnis död liknar 

framställningen i Den poetiska Eddan. På grund av deras död ska Atli aldrig hitta skatten i 

Rhen. Gudruns hämnd är att döda Atlis två söner och ger honom deras blod för att dricka och 

deras hjärta för att äta, och till slut dödar hon honom med hjälp av Högnis son Atli. 

2.3 Tidigare forskning 

Nibelungensagan är ett av de största germanska hjälteeposen och har blivit ett populärt ämne 

för forskningen inom medeltidslitteraturen. Det finns flera forskningsfrågor rörande 

nibelungensagan som fortfarande diskuteras bland forskarna. Omkring 1900 handlade 

forskningen mestadels om bestämmandet av handskrifternas ålder och arketypen men också 

om den så kallade Stoffgeschichte, det vill säga var berättelsens ursprung ligger och om det 

finns personer, orter, händelser som verkligen fanns i dåtiden. Framför allt i den tyska 

forskningen fanns, eller snarare finns fortfarande, en utbredd diskussion om vem diktaren är 

respektive vem som nedtecknade Das Nibelungenlied. Forskningen har aldrig kommit 
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överens vad gäller frågan om diktaren. Sedan kommer de första narratologiska 

undersökningarna om nibelungensagan, som till exempel handlar om hur de två delarna av 

sagan, siegfriedsagan och sagan om burgunderna, kopplades ihop, vilka funktioner de olika 

karaktärerna (t.ex. Siegfried, Hagen) och händelser (t.ex. Siegfrieds kamp mot draken) har i 

sagan och om berättarscheman i sagan. Feministiska frågeställningar om Gudrun/Kriemhild 

och Brunhild/Brynhild är också populära inom forskningen. Det finns också olika 

forskningsinriktningar om den så kallade Märchentheorie, det vill säga frågan om det finns 

Märchenmotive i sagan och om de baseras på en eller olika Märchen. Framför allt i samband 

med den narratologiska inriktningen är det vanligt att undersöka§ såväl den tyska som den 

nordiska versionen av sagan respektive att jämföra de olika versionerna med varandra.  

 Det finns också en särskild forskning om nibelungensagan i samband med den tyska 

nazismen, eftersom nazisterna bland annat använde berättelsen om Siegfried och hans bragder 

som propaganda. På Hitlers befallning försökte nazisterna även att hitta nibelungenskatten i 

Rhen, men sökningen misslyckades. 
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3. Skattens introduktion 

I det här avsnittet ska jag behandla hur skatten introduceras i de tre olika versionerna av 

nibelungensagan. Därvid fokuserar jag på när skatten nämns för första gången, om 

förhistorien av var skatten förekommer och hur Siegfried respektive Sigurd upptäcker den.  

3.1 Das Nibelungenlied 

Nibelungenskatten introduceras i strof 88 i den tredje âventiuren.  Siegfried är på väg mot 54

Worms för att anhålla om Kriemhildes hand. Under tiden berättar Hagen von Tronje om två 

av Siegfrieds hjältebragder, hur han fick nibelungenskatten och hur han dödade en drake. 

Hagen berättar på följande sätt om nibelungenskatten: 

 En dag träffade Siegfried kung Nibelungs två söner, Schilbung och Nibelung. De 

försökte att dela upp sitt arv, som består av skatten och kungadömet. Men Schilbung och 

Nibelung kunde inte komma överens och därför bad de Siegfried om hjälp. De gav Siegfried 

svärdet Balmung som betalning för hans hjälp. Siegfried delade upp skatten men kungens 

söner var inte nöjda med Siegfrieds delning. Sålunda attackerade Schilbung och Nibelung, 

med hjälp av jättar, Siegfried. Med hjälp av svärdet Balmung som han fått från kungen 

Nibelung kunde Siegfried dräpa dem. Många män och dvärgen Alberich ville hämnas kungens 

söner men Siegfried dräpte alla och stal Alberichs dvärghatt. Därmed besitter han nu skatten 

och Nibelungens kungadöme. Dvärgen Alberich blir fortfarande skattens väktare. 

 Hagen fungerar som en allvetande berättare i det här textavsnittet. Vidare är han redan 

fokuserad på skatten när han framför berättelsen om hur Siegfried har fått den. Man kan se att 

Hagen lägger fokus på skatten eftersom han berättar detaljerat över flera strofer om den, 

medan han endast i en strof nämner drakens avlivning. Vi ska se att Hagens intresse för 

nibelungenskatten ska spela en viktig roll för handlingen i Das Nibelungenlied. 

 Das Nibelungenlied. Nach der Handschrift C. Ursula Henning (utgivare). 1977. Max 54

Niemeyer Verlag. Tübingen. s. 16.
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3.2 Den poetiska Eddan 

I Den poetiska Eddan nämns skatten för första gången i hjältedikten Grípisspá [Gripes 

spådom], som ger en överblick över Sigurds liv och förmodligen är en dikt som uppstod 

senare än andra hjältedikter i samlingen. Det refererar till diktens muntliga uppkomst medan 

diktens skriftliga tillkomst förmodligen beräknas till samma tid som hjältedikterna 

nedtecknades under 1200-talet. Grípisspá är en översiktsdikt som sammanfattar de följande 

Ung-Sigurd-sångerna [Die Jung-Sigurd-Lieder]: Reginsmál [Reginsmål], Fáfnismál 

[Fafnesmål] och Sigrdrífumál [Segerdrivas lärdom].  55

 Att Sigurd får mycket guld om han slår Regin och Fafne nämns redan i strof 12 av 

Sigurd, men ett specifikt nämnande av skatten finns först i strof 13 när Gripe säger:  

(13) ”Þú munt finna Fáfnis boli 

 oc up taca auđ inn fagra, 

 gulli hlođa á Grana bógo; 

 ríđr þú til Giúca, gramr vígrisinn.”  56

(13) »Strax du finner 

 Fafnes håla, 

 griper dig an  

 hans fagra guld, 

 lastar det raskt 

 på Granes rygg, 

 rider så till Gjuke, 

 Krause 2001: 75.55

 http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/germ/anord/edda/edda.htm56
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 den ryktbare kungen.«   57

Skatten nämns för första gången i en spådom av Gripe och därför vet vi vid första nämnandet 

av skatten och innan händelsen verkligen sker att Sigurd ska få skatten från Fafne. Vidare får 

vi också veta att Sigurd ska transportera den på Granes rygg.   58

 I nästa dikt, Reginsmál [Reginsmål], får vi veta skattens förhistoria. Gudarna 

upptäckte dvärgen Andvaris skatt i en fors, vilket gör skatten till en del av en myt. I motsats 

till den tyska versionen, där skatten är en enastående stor skatt, har skatten i Den poetiska 

Eddan en mytologisk bakgrund. Regins och Fafnes far, som hette Hreidmar, har fått skatten 

från gudarna Odin, Loke och Höne. Vidare blir skatten förbannad av Andvari. 

 Regin berättar att en gång kom gudarna Odin, Loke och Höne till Andvarafors, som är 

ett vattenfall i vilket dvärgen Andvari bor i. Regins och Fafnes bror, som heter Utter, bor 

också i Andvarafors och han dödades av gudarna. Därför ska de fylla utterskinnet med guld 

och hölja det i det röda guldet. De skickade Loke för att skaffa guld och han stötte på dvärgen 

Andvari i en gäddas skepnad. Andvari hade mycket guld i Anvarafors och Loke tog allt. När 

Loke såg att Andvari hade en ring kvar, tog han också den av honom. Därpå förbannade 

Andvari hela skatten. 

(5) ”Þat scal gull, er Gustr átti, 

 brođrom trim at bana verđa, 

 oc ǫđlingom átta at rógi; 

 mun míns fiár mangi nióta.”  59

 Lönnroth 2016: 288f.57

 Grane är Sigurds häst.58

Krause 2001: 77.

 http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/germ/anord/edda/edda.htm 59
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(5) »Detta guldet 

 som Gust ägde 

 skall två bröders 

 bane bliva 

 och leda till krig 

 mellan åtta kungar. 

 Av min skatt 

 skall ingen få glädje.«  60

Efter att Loke lämnade skatten hos Hreidmar, fyllde utterbälgen med den och övertäckte den 

med det röda guldet kunde man fortfarande se ett morrhår, och Hreidmar sa att de ska hölja 

det. Då tog Odin ringen från Loke och övertäckte morrhåret. Därpå yppade Loke att skatten 

förbannades, men Hreidmar sa att han skulle trots allt äga skatten så länge han levde. När 

Regin och Fafne begärde deras del av skatten ville Hreidmar inte ge något av skatten till dem 

och på grund av detta dräpte Fafne sin far och tog hela skatten med sig.  

 Den följande dikten är Fafnismál [Fafnesmål] och den beskriver hur Sigurd får skatten 

från draken Fafne och hans bror Regin. 

 Regin eggar Sigurd till att dräpa Fafne och tillsammans reser de till Gnitaheden, där 

Fafne lever som en drake respektive orm.  På Fafnes väg till vattnet gräver Sigurd en grav 61

och stiger ned i den. Han väntar till Fafne glider över graven och sedan sticker Sigurd sitt 

svärd Gram, som han har tidigare fått från Regin, in i Fafnes hjärta. Därpå följer en dialog 

mellan Sigurd och Fafne, i vilken Fafne varnar Sigurd, inte bara för skattens förbannelse utan 

även för att Regin ska svika Sigurd på samma sätt som han svek sin bror. Efter det avlider 

Fafne, och Regin kommer tillbaka, dricker Fafnes blod och ber Sigurd att steka ormens hjärta 

 Lönnroth 2016: 303.60

 Gnitaheden är en sagaplats som ligger i västra Tyskland enligt den isländska abboten 61

Nikulás av Þverá som skrev en guidebok för pilgrimer under 1100-talet.
Krause 2001: 98.
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vid elden så att han kan äta det efter han har sovit en liten stund. Men Sigurd bränner sitt 

finger och sticker fingret i munnen, och så fort som han smakar Fafnes blod kan Sigurd förstå 

fåglarnas sång. Sigurd hör entitor som, liksom Fafne, säger att Regin ska svika Sigurd. Vidare 

kvittrar entitorna att Sigurd ska dräpa Regin så att han blir den ensamme ägaren av Fafnes 

skatt. På grund av detta hugger Sigurd huvudet av Regin och går till Fafnes boning där han 

hittar hela skatten som han lassar på Granes rygg, precis som Gripe har spått. Därmed äger 

Sigurd den stora skatten.  62

 I motsats till den tyska Nibelungenlied kopplar Den poetiska Eddan ihop drakens dråp 

och hur Sigurd tar den stora skatten i besittning. Vidare får vi veta om skatten och hur Sigurd 

ska få den först genom Gripes spådom, och två dikter senare händer det som Gripe förutspått. 

I Den poetiska Eddan är vi med Sigurd när han får skatten, vilket vi inte är i den tyska 

Nibelungenlied. I den tyska versionen lyssnar vi bara på Hagen som berättar en historia om 

allt vad som hände för länge sedan. Alltså får vi erfara om skatten i efterhand i Das 

Nibelungenlied medan vi får veta om skatten på förhand i Den poetiska Eddan. Jag ska 

återkomma i den övergripande analysen till de olika sätten hur historien berättas om hur 

Sigurd respektive Siegfried får skatten. Men liksom i den tyska versionen får Sigurd skatten 

på grund av ett arvsbråk mellan två bröder, i det här fallet Regin och Fafne. 

 3.3 Völsungasagan 

I Völsungasagan nämns skatten först av Regin som berättar om skatten för Sigurd. Han säger 

att Sigurd behöver mer guld så att han inte längre går runt som en bondpojke. Regin säger: 

”En ek vet mikla féván at segja þér [men jag vet var det finns mycket guld att hämta]”.  63

Därmed börjar Regin att berätta om skatten och hur Fafner, hans bror, har fått den. Skattens 

förhistoria är här densamma som i Den poetiska Eddan. Den enda skillnaden mot Den 

poetiska Eddan är att den nämner skatten för första gången tidigare i en spådom av Gripe som 

 Lönnroth 2016: 310 - 321.62

 Ragnars saga Lođbrókar  Vǫlsunga saga. Uwe Hebel (utgivare). I: Texte des 63

skandinavischen Mittelalters. Band 3. 1997. Wissenschaftlicher Buchverlag. Metelen/
Steinfurt. s. 37f.

resp. 
Völsungasagan. Inge Knutsson (översättning), Staffan Bergsten (inledning). 1991. 

Studentlitteratur. Lund. s. 67.
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kommer senare i Völsungasagan. Prosatexten i Völsungasagan brytes även för att infoga tre 

strofer från dikten Reginsmál [Reginsmål]. Völsungasagan använder därmed tills nu samma 

historia som Den poetiska Eddan om nibelungenskatten. 

 Men när Sigurd ska gå och dräpa Fafner finns två skillnader mellan Völsungasagan 

och Den poetiska Eddan. Den första skillnaden är att i Den poetiska Eddan beskrivs inte 

varför Regin inte är med när Sigurd dräper Fafner, men i Völsungasagan står att ”Reginn 

hverfr í brott yfrit hræddr [men Regin gav sig skräckslagen i väg]”.  Regin var alltså för rädd 64

att följa med Sigurd för att dräpa Fafner. Den andra skillnaden är att Sigurd får ett råd av en 

gammal man med långt skägg när han gräver en grop för att dräpa ormen. Mannen sa att 

Sigurd skulle gräva flera gropar för att låta blodet rinna ner i dem så att han inte drunknar i 

Fafners blod. I Den poetiska Eddan får Sigurd inget sådant råd. Den gamle mannen med långt 

skägg är förmodligen Odin/Oden. Tidigare i berättelsen får Sigurd sin häst Grane från Oden, 

som beskrivs som en gammal man med långt skägg.  Händelserna efter det, då Sigurd dräper 65

Fafner, deras samtal och då Sigurd dräper Regin, skildras på samma sätt också i Den poetiska 

Eddan. 

 Hebel 1997: 45.,    resp. Knutsson 1991: 80.64

 Knutsson 1991: 66f.65
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4. Skattens presentation 

Skattens presentation i de olika versionerna behandlas i det här avsnittet. Jag ska koncentrera 

mig endast på omnämnanden av skattens utseende och drag i varje version. 

4.1 Das Nibelungenlied 

I strof 89 får vi veta var skatten finns. "Hort der Nibelunges der was gar getragen ûz einem 

holn berge [att skatten som ur berget de hade dragit fram]”.  Skatten finns alltså i en håla i ett 66

berg. Bröderna Schilbung och Nibelung måste hämta nibelungenskatten ut ur fjället för att 

dela upp den. Strof 92 innehåller informationer om skattens utseende och om skattens storlek. 

(92) er sach sô vil gesteines,      als wir hœren sagen, 

 hundert kanzwägene    ez möhten niht getragen; 

 noch mê des rôten goldes      von Nibelunge lant. 

 daz solde in allez teilen     des küenen Sîfrides hant.  67

(92) Ädelstenar såg han, så man sagt mig har: 

 om hundra kärror lastats      låg lika mycket kvar; 

 än mer av röda guldet     från Nibelungens land. 

 Det skulle för dem dela    den tappre hjälten Sigfrids hand.  68

 Henning 1977: 16.66

resp. 
Nibelungensången. Tolkad från medelhögtyskan av John Evert Härd. 1993. Natur och 

Kultur. Göteborg. s. 53.

 Henning 1977: 16.67

 Härd 1993: 54.68
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Nibelungenskatten består av mycket malm som beskrevs som rött guld från Nibelungenland. 

Vidare är skatten väldigt stor eftersom etthundra skrindor inte är nog att bära den. Men man 

måste vara medveten om att Hagen berättar en historia som han också bara har hört. Han var 

inte där och såg inte skatten med sina egna ögon. Därför kan Hagens presentation av skatten 

bara vara hans interpretation, respektive en interpretation av skattens beskrivning som andra 

har gjort. 

 Det finns en annan presentation av nibelungenskatten i den nittonde âventiuren. I det 

här kapitlet transporterar Hagen och Gunther skatten från sitt ursprungliga ställe till Worms. 

Presentationen liknar skattens första beskrivning och framhåller storhet, form och värde av 

nibelungenskatten. Framför allt finns informationer om skatten i två strofer i det nittonde 

kapitlet. Den första strofen är strof nummer 1135, och den handlar om storheten. 

(1135)  Nu mugt ir von dem horde wunder hœren sagen: 

  swaz zwelf kanzwägene     meiste mohten tragen 

  viere tage lange     von dem berge dan. 

  ouch muos ir ieslîcher      des tages niunstunden gân.  69

(1122)  Den nibelungenskatten      som de ur berget bar, 70

  dess like förr och sedan       aldrig skådats har. 

  Så underbar den var och       så ofantligt stor: 

  i tre dygn fyra kärror    täta turer med den for.  71

 Henning 1977: 177.69

 Utgåvan för originalet och översättningen har olika system för att numerära stroferna.70

 Härd 1993: 234.71

�27



Strofen börjar med att läsaren redan har hört om nibelungenskatten. Det ska indikera att 

människorna vet om skatten. I rad två tar berättelsen upp en beskrivning av skatten från strof 

92. I strof 92 sa Hagen att skatten är så stor att etthundra skrindor inte kan bära den. I Strof 

1135 berättas att Hagen och Gunther hade tolv skrindor och det tog fyra dagar, och varje dag 

gick de vägen tre gånger, för att hämta skatten och att ta den med sig till deras skepp. Därför 

kan man säga att Hagens första presentation av skatten går mestadels ihop med den här 

beskrivningen. Nästa strof, 1136, handlar om form och värde av skatten. 

(1136)  Ez enwas niht anders     wan gesteine und golt. 

  und ob man die werkt alle   het dâ von gesolt, 

  sîn wurde nimmer minre        einer marke wert. 

  jâne hete is Hagene âne schulde niht gegert.  72

(1123)  Blott guld och ädla stenar man i den skatten fann, 

  och om man gälda ville       därur varje man, 

  dess värde knappast sjönk med       en enda mark ändå. 

  Ej var det utan orsak    som Hagen skatten ville få.  73

I den här strofen beskrivs att skatten består helt och hållet av malm och guld och att den är så 

väldigt värdefull att man kunde köpa hela världen med den utan att skatten förlorar mycket i 

värde. Därmed ger strofen en grund för läsaren att förstå, varför Hagen eftertraktar skatten så 

mycket. Tidigare i den tolfte âventiuren, strof 774, presenterar Hagen för första gången värdet 

och implicerar därmed storleken av skatten. 

 Henning 1977: 177.72

 Härd 1993: 234.73
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(780)  ‘Er mac wol geben ringe,’ sprach Hagene der degen, 

  ‘ern kundez niht verswenden,        und solt er immer leben: 

  hort der Nibelunge beslozzen hât sîn hant. 

  hey, solden wir den teilen noch in Buregonden lant!’  74

(774)  Men Hagen sade: ”Ringa det honom kostat har; 

  hur mycket han ger bort, har        han lika mycket kvar: 

  nibelungenskatten har han i sin hand - 

  tänk om en gång den komme,       den skatten, till Burgundens land!”  75

Den 1136:e strofens beskrivning av skattens storlek och värde stämmer med Hagens första 

beskrivning. Det spelar ingen roll hur mycket man ger bort av skatten eftersom man 

fortfarande har lika mycket kvar, det är vad han säger. Åter måste man vara medveten om att 

vi återigen får en beskrivning av skatten genom Hagens ögon. Därför får vi nästan all 

information om skattens utseende, värde och storlek från Hagen. 

4.2 Den poetiska Eddan 

Den första beskrivningen av nibelungenskatten i Den poetiska Eddan finns i Grípisspá 

[Gripes spådom] strof 13. Gripe spår att Sigurd ska få ”auđ inn fagra [hans fagra guld]”,  från 76

ormen Fafne. Gripe beskriver skatten som fager. I nästa rad säger Gripe att Sigurd ”gulli hlođa 

 Henning 1977: 121.74

 Härd 1993: 172.75

 http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/germ/anord/edda/edda.htm , resp. Lönnroth 2016: 76

288.
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á Grana bógo [lastar det raskt på Granes rygg]”.  Därmed får vi veta att skatten består av 77

guld och att guldet är fagert. 

 När vi går vidare till nästa dikt, som är Reginsmál [Reginsmål], beskrivs skattens guld. 

Skattens guld beskrivs delvis som rödfärgad. Det kan bero på att guldet kan ibland verka rött 

när ljuset skiner på det på ett visst sätt. Gudarna ska fylla den döda utterns skinn med guld 

och hölja den med rött guld. Skatten innehåller också en ring, som Loke tar från dvärgen 

Andvari och Odin höljer det sista morrhåret med den.  Ringen kallas Andvaranaut som 78

betyder ”Andvaris gåva”.  Loke får skatten ur Andvarafors; skatten ligger alltså 79

ursprungligen i vatten. Skattens storlek är svår att bestämma, uppenbarligen passar den i ett 

utterskinn. Men på grund av att det handlar om en mytologisk berättelse och uttern egentligen 

var en människa i utterskepnad, kan man inte bestämt säga vilken storlek skatten verkligen 

har. Men det känns som att skatten fysiskt inte är så stor som den är i den tyska 

Nibelungenlied. I motsats till den tyska versionen av skatten blir skatten förbannad av dvärgen 

Andvari i den nordiska versionen. 

 Slutet i Fáfnismál [Fafnesmål] beskriver var Fafne förvarade skatten. Fafnes dörrar 

och dörrposter består av järn och när Sigurd går in i Fafnes hus hittar han en mängd guld. 

Guldet ligger i vad som beskrivs som ett hus, men eftersom en stor del består av järn känns 

det mer som ett fäste. Sigurd fyller två kistor med guld; återigen kan vi inte bestämma 

skattens storlek på grund av att kistornas storlek inte bestäms, men skatten tycks fortfarande 

inte vara stor. Sigurd hittar också några andra saker i Fafnes boning och tar dem med sig. Han 

tar skräckhjälmen, en gyllene brynja och svärdet Hrotte. De här sakerna var inte del av skatten 

tidigare, men genom Fafne blir de det nu. Sigurds häst Grane kan bära hela skatten, samt 

Sigurd på sin rygg.  Trots allt är bestämningen av skattens storlek fortfarande oklar. Den 80

känns inte så stor, men Grane kan bära en mycket stor mängd. Man kan se honom som en 

mytologisk häst, hans far är Odins häst Sleipnir, som har åtta ben och är väldig stark. Samma 

sak gäller för Grane, även om han har bara fyra ben. 

 http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/germ/anord/edda/edda.htm , resp. Lönnroth 2016: 77

288f.

 Lönnroth 2016: 303.78

 Krause 2001: 95.79

 Lönnroth 2016: 321.80
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 Skatten beskrivs vidare med hjälp av ett kännetecken i den nordiska 

medeltidslitteraturen: kenningar. Kenningar är poetiska omskrivningar av ett begrepp som 

består av flera ord.  Därför kan det vara svårt att förstå en kenning om man inte känner 81

myten som kenningen baseras på. På grund av detta visar kenningar på diktarens och 

publikens religiösa och mytologiska bildningsgrad. Vidare hänvisar kenningar oftast till andra 

myter och är därmed ytterligare en källa för den germanska mytologin. Kenningar finns både i 

edda- och skaldediktning.  Jag ska nämna två kenningar som beskriver nibelungenskatten. 82

Den första kenningen nämns i Guđrúnarkviđa in fyrsta [Det första kvädet om Gudrun] i strof 

26. Skatten beskrivs som ”eld á iofri ormbeđs litom [ormsängens eld]”.  Oftast används orm, 83

drake eller även Fafnes namn, som en del av beskrivningen av skatten; det ormen ligger på 

(dvs. hans säng) är alltså skatten, guldet som glänser som eld. Den andra kenningen som jag 

vill nämna, är i nästa kväd Sigurđarkviđa hin skamma [Det korta Sigurdskvädet] i strof 16, 

”Rínar malmi [Rhens gåva]”.  Både i den tyska och nordiska versionen sänks skatten ned i 84

Rhen, därför blir flodens namn oftast en del av skattens kenningar. Tvärtom blir skatten också 

oftast en del av de kenningar som beskriver Sigurd. Jag ska ta upp guldets kenningar, dess 

effekt och om de finns också i Völsungasagan, alltså i prosatexten, senare i den övergripande 

analysen. 

4.3 Völsungasagan 

Tillsammans med det första nämnandet får vi också den första beskrivningen av skatten i 

Völsungasagan. När Regin säger att Sigurd behöver guld och att han vet var Sigurd kan hitta 

mycket guld, frågar Sigurd var guldet ligger och vem som vaktar det, och därpå svarar Regin:  

 En omskrivning som består bara av ett ord kallas för heiti, t. ex. ”Rhenguldet“.81

 Rudolf Simek: Lexikon der germanischen Mythologie. 2006. 3. Auflage. Alfred Kröner 82

Verlag. Stuttgart. s. 233f.

 http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/germ/anord/edda/edda.htm resp. min egen 83

översättning.

 http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/germ/anord/edda/edda.htm resp. Lönnroth 2016: 350.84
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 ”Sá heitir Fáfnir, er hér liggr skammt heđan á brott. Þat heitir Gnitaheiđr.  

 Ok er þú kemr þar, þá muntu þat mæla: aldri sáttu meira fé i gulli i  

 einum stađ. Ok eigi þarftu meira, þóttu verđir allra konunga elztr och frægstr.”  85

 („Den som vaktar heter Fafner, och platsen ligger ett kort stycke härifrån;  

 den heter Gnitaheden. Och när du kommer dit kommer du att säga att du  

 aldrig tidigare har sett en så stor guldskatt på ett och samma ställe, och du  

 kommer inte att behöva mer, även om du skulle bli den äldste och mest  

 berömde av alla kungar.”)  86

Först berättar Regin att det finns mycket guld som bevakas av ormen Fafner. Sedan får vi veta 

att skatten och ormen ligger på Gnitaheden och att platsen ligger bara ”ett kort stycke 

härifrån”. Skatten nämns ”guldskatt”. Vidare säger Regin att skatten är större än alla andra 

skatter som Sigurd har sett och att han skulle aldrig behöva mer guld även om han blir mycket 

gammal. Det är den enda verkliga beskrivningen av skattens storlek. Senare får vi också veta 

att Sigurd kan ta skatten med sig när han rider på Grane som i Den poetiska Eddan. 

 Liksom i Den poetiska Eddan blir skatten förbannad av Andvare när Loke tar den från 

honom. Skattens förbannelse är alltså ett nordiskt fenomen som jag närmare ska diskutera i 

den övergripande analysen. I det här avsnittet används även strofer från dikten Reginsmál 

[Reginsmål].  

 Avsnittet om hur Sigurd hämtar skatten från Fafners boning liknar motsvarande avsnitt 

i Den poetiska Eddan, som finns i slutet av dikten Fáfnismál [Fafnesmål].  

 Nibelungenskattens beskrivningar liknar varandra förhållandevis mycket i de två 

nordiska versionerna, som man kan se. Men det finns en skillnad: att guldet aldrig beskrivs 

som rött i Völsungasagan, en beskrivning som finns relativt ofta i Den poetiska Eddan. Det är 

 Hebel 1997: 38.85

 Knutsson 1991: 67.86
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förmodligen en poetisk beskrivning för guld och det är därför som beskrivningen finns i 

hjältediktningen och inte i prosatexten. 
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5. Skattens narratologiska funktion i handlingen 

I det här avsnittet kommer jag fokusera på skattens narratologiska funktion i handlingen i de 

tre olika versionerna. Vilken betydelse har skatten för handlingen i sagan? Vilken roll spelar 

skatten i berättarschemana av de olika versionerna? 

5.1 Das Nibelungenlied 

Das Nibelungenlied är uppbyggd i två handlingsdelar och varje del har sitt eget schema. I den 

första delen finns Das Brautwerbungsschema, men den första delen består inte bara av det här 

schemat. Det är bara en del av första handlingsdelen. Vidare är Brautwerbungsschemat i Das 

Nibelungenlied ingen vanlig version av det här schemat utan en anpassad version av det. På 

grund av det finns inte alla de tio vanliga handlingspunkterna som schemat vanligtvis måste 

genomgå. Därför ska jag följa en mer grundläggande tredelad indelning av Das 

Brautwerbungsschema, (1) Planering och förberedelse av uppvaktning av kvinnan; (2) Resa 

till kvinnan; (3) Hemresa med kvinnan och bröllopet. Den andra delen innehåller schemat av 

den baksluga eller förrädiska inbjudan och det utgör den största delen av den andra 

handlingsdelen i Das Nibelungenlied. Jag ska börja kronologiskt och diskuterar skattens 

narratologiska funktion i den första delen samt Das Brautwerbungsschema först. 

 Egentligen kan man säga att den första delen av Das Nibelungenlied innehåller två 

Brautwerbungsscheman: ett omfattande Brautwerbungsschema, som handlar om hur 

Siegfried ber om Kriemhilds hand, och ett mindre Brautwerbungsschema, som handlar om 

hur Gunther ber om Brunhilds hand. Gunthers del av schemat kan man se som en del av det 

omfattande schemat, som handlar om Siegfried. 

 Das Brautwerbungsschema börjar i den tredje âventiuren. I de två första âventiurerna 

introduceras först Kriemhild och sedan Siegfried. Den tredje âventiurens titel, ”Âventiure wie 

Sîvrit ze Wormze kom [Hur Sigfrid kom till Worms]”,  implicerar redan att Siegfried ska ge 87

sig ut på en resa till Worms. Inom de första stroferna bestämmer Siegfried att han ska be om 

Kriemhilds hand även om hans föräldrar misstycker till det, eftersom de är rädda att det ska 

uppslå gräl mellan Gunther, Hagen och Siegfried. Trots allt ger Siegfried sig av och tar med 

 Henning 1977: 9, resp. Härd 1993: 46.87
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sig tolv följeslagare till Worms. I den tredje âventiuren börjar också den andra delen av Das 

Brautwerbungsschema, Siegfrieds resa till Worms och hur han får Kriemhild som hustru. I 

den här delen spelar nibelungenskatten en viktig roll. När Siegfried är på väg mot Worms och 

Hagen von Tronje känner på sig att det är Siegfried som är på väg mot dem, berättar Hagen 

om hur Siegfried fått skatten från kung Nibelungs söner. Som jag har redan visat i skattens 

introduktionsdel är Hagen i sin berättelse fixerad vid skatten och nämner drakens död genom 

Siegfrieds hand bara kort. Det beror inte bara på att skatten är värdefull utan att skatten är ett 

yttre symboltecken för välde och makt i Das Nibelungenlied.  På grund av att Siegfried 88

kommer från Xanten, och det är ett mindre rike än Worms är, har han egentligen ingen större 

chans att få Kriemhild till hustru, men nibelungenskatten öppnar dörrarna för honom i det här 

fallet. Genom att Siegfried har fått skatten är han förmögnare än tidigare, men framför allt har 

han ett större rike. Han härskar nu också över Nibelungenland, en sagaplats som ska ligga i 

nutidens Norge, och därmed har han mer makt. Skatten är alltså Siegfrieds biljett in i Worms 

rike, och därmed påbörjas historien även om skatten inte spelar någon roll i Das 

Brautwerbungsschema hädanefter.  

 Schemat fortsätter med att Siegfried bor hos burgunderna utan att träffa Kriemhild. 

Men Kriemhild smygtittar på honom från sitt rum och blir kär. Siegfried får inte veta det. 

Först måste Siegfried hjälpa Gunther att få en hustru, innan han kan be om Kriemhilds hand. 

Därför rider Siegfried och Gunther till Brunhild för att be om hennes hand. Sedan kommer 

avsnittet om hur Siegfried hjälper Gunther att bestå Brunhilds prov, genom att han har på sig 

dvärghatten som gör honom osynlig. Därför är det egentligen Siegfried som motsvarar 

Brunhilds föreställning om en man, men hon tänker att Siegfried bara är en vasall till Gunther. 

Efteråt reser Gunther tillbaka tillsammans med Brunhild, det är redan i början av den tredje 

delen av Brautwerbungsschemat som börjar i den tionde âventiuren. Handlingen fortsätter 

med ett dubbelt bröllop mellan Gunther med Brunhild och Siegfried med Kriemhild. På grund 

av att Brunhild nu vet att Siegfried inte är Gunthers vasall vill hon inte ha samlag med 

Gunther, därför måste Siegfried återigen hjälpa Gunther. I den elfte âventiuren följer nu 

Siegfrieds och Kriemhilds hemresa. Därmed avslutas Brautwerbungsschemat i den första 

delen av Das Nibelungenlied. 

 Boklund-Schlagbauer 1996: 65.88
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 I det här schemat påbörjar nibelungenskatten handlingen, men efteråt spelar den, 

åtminstone i schemat, ingen aktiv roll längre, utom att Siegfried hjälper Gunther att få 

Brunhild till hustru genom att han äger dvärghatten. Siegfried har fått dvärghatten från 

dvärgen Alberich som är skattens väktare. Därför kunde man säga att dvärghatten tillhör 

skatten och därmed spelar skatten genom dvärghatten en större roll i Brautwerbungsschemat 

än man förstår vid första påseende. Skatten i sig blir igen en aktiv del i berättelsen i den 

fjortonde âventiuren, efter bråket mellan Kriemhild och Brunhild, när Hagen och Gunther 

bestämmer att Siegfried ska dö. Redan i den tolfte âventiuren införs skatten igen i handlingen 

genom att Siegfried har skickat gåvor till Worms innan han och Kriemhild ankommer dit. 

Medan alla ser fram emot deras ankomst, fäller Hagen en cynisk kommentar om gåvorna. För 

den här kommentaren används en hela strof: 

(780)  ‘Er mac wol geben ringe,’ sprach Hagene der degen, 

  ‘ern kundez niht verswenden,         und solt er immer leben: 

  hort der Nibelunge  beslozzen hât sîn hant. 

  hey, solden wir den teilen noch in Buregonden lant!’  89

(774)  Men Hagen sade: ”Ringa det honom kostat har; 

  hur mycket han ger bort, har        han lika mycket kvar: 

  nibelungenskatten har han i sin hand - 

  tänk om en gång den komme,       den skatten, till Burgundens land!”  90

Jag har redan citerat den här strofen i avsnittet om presentationen av skatten för att visa hur 

Hagen beskriver skattens storlek. I det här fallet vill jag tydligt visa att Hagen är fixerad vid 

nibelungenskatten och att han formligen bara väntar på en chans att ta skatten från Siegfried. 

 Henning 1977: 121.89

 Härd 1993: 172.90
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De första två raderna handlar om hur stor skatten är och hur förmögen Siegfried är på grund 

av skatten. I den tredje raden säger Hagen att Siegfried äger nibelungenskatten, och även om 

Hagen bara säger ”han” istället för Siegfried vet alla vem Hagen pratar om. Sedan i den sista 

raden får vi veta Hagens verkliga önskemål, nämligen att skatten en dag ska tillhöra 

burgundernas land. Därför ser Hagen chansen för burgunderna att ta skatten i besittning när 

Kriemhild och Brunhild bråkar med varandra i den fjortonde âventiuren. Bråket handlar kort 

sagt om att Brunhild okvädar Kriemhild, eftersom Brunhild tror att Siegfried är Gunthers 

vasall och därför måste Kriemhild vara en piga. Men Kriemhild berättar sanningen för 

Brunhild, framför allt att Siegfried hjälpte Gunther att ha samlag med Brunhild. Som bevis 

ger Kriemhild Brunhild en ring och ett skärp, som Siegfried har tagit den där natten ur hennes 

rum. I den nordiska versionen är det även ringen från skatten som Sigurd har givit till 

Brynhild tidigare, men här i Nibelungenlied är det bara en vanlig ring som inte har någon 

annan betydelse än att tjänstgöra som bevis för Siegfrieds medverkan. Efter bråket diskuterar 

framför allt Hagen och Gunther om att Siegfried ska dö; Hagen argumenterar för medan 

Gunther argumenterar mot i början. Den följande strofen, som jag ska citera, berättar om hur 

alla viktiga män, alla hjältar, från hovet i Worms samlas för att besluta att Siegfried ska dö. 

Jag tycker att det finns en intressant skillnad mellan originalet och den svenska översättningen 

här: 

(873)  Zuo der rede kom Ortwin und ouch Gêrnôt, 

  dâ die helde rieten den Sîvrides tôt. 

  dar zuo kom ouch Gîselher,    der edeln Uoten kint. 

  dô er ir rede gehôrte,   er sprach vil güetlîchen sint:  91

(865)  Till Gunther gick då Hagen att mordet föreslå. 

  Gernot honom följde       och Ortwin likaså. 

 Henning 1977: 136.91
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  Giselher dem hörde    och avsikten förstod. 

  Den unge hjälten sade        i godhet stor och ädelmod:  92

I den svenska översättningen står det att Hagen är den som föreslår att Siegfried ska dödas, 

men det står inte så i det medelhögtyska originalet. I den föregående strofen i originalet pratar 

Hagen med Brunhild och säger att Siegfried ska dödas, annars ska han, Hagen, aldrig bli 

lycklig igen. I den nästa strofen är vi redan i mitten av konversationen mellan Hagen, Ortwin, 

Gernot, Giselher och Gunther när vi får reda på att Siegfried ska mördas. Men i den svenska 

översättningen står tydligt att Hagen går till Gunther och föreslår att Siegfried ska mördas. 

Det är också Hagen som föreslår mordet på Siegfried i det medelhögtyska originalet men 

skillnaden är att det står mellan raderna och uttrycks inte med ord i originalet, medan den 

svenska översättningen tydligt nämner att Hagen gick till Gunther för att föreslå mordet. Det 

här meningen finns inte heller i den tyska översättningen som jag äger, därför tänkte jag att 

det är intressant att påpeka det, även om det inte spelar en så stor roll för min uppsats. Strofen 

visar att fler personer på hovet Worms är positiva än negativa till att Siegfried ska dödas. Den 

enda personen som i början är emot mordet på Siegfried är Gunther. Det beror på Siegfrieds 

lojalitet mot Gunther under händelserna i Brautwerbungsschemat. Gunther får även en hel 

strof för att försvara Siegfried: 

(876)  Dô sprach der künic Gunther:  ‘ern hât uns niht getân 

  wan getriuwer dienste:       man sol in leben lân. 

  waz toug, ob wir dem degene         wæren nu gehaz? 

  er was uns ie getriuwe      und tet vil willeclîche daz.’  93

(868)  Då sade konung Gunther: ”Vår vän han alltid var, 

 Härd 1993: 189.92

 Henning 1977: 137.93
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  och aldrig någon skada     han oss vållat har. 

  Med glatt och trofast sinne      han tvärtom stått oss bi. 

  Vad kan det oss väl gagna att hjältens banemän nu bli?”  94

Gunther säger med den här strofen att det faktiskt inte finns någon reell existerande grund för 

att döda Siegfried, eftersom han inte har gjort något fel. I de följande två stroferna ser vi hur 

Ortwin misslyckas med att övertyga Gunther att Siegfried ska mördas och hur Hagen lyckas 

med det. På Gunthers fråga om hur Siegfrieds död kan gagna dem, svarar Ortwin från Metz i 

den nästa strofen: 

(877)  Dô sprach ûzer Mezzen der degen Ortwîn: 

  ‘jâne kan in niht gehelfen    diu grôze sterke sîn. 

  erloubt mirz mîn herre, ez muoz im werden leit.’ 

  dô heten im die degene         âne schulde widerseit.  95

(869)  Men Hagens frände Ortwin från Metz till orda tog: 

  ”Nu är hans stora styrka      honom värn ej nog. 

  Med edert tillstånd, konung,    livet hans jag tar.” 

  Skuldlös hjälten Sigfrid     fiendskap förklarad var.  96

Ortwin hänvisar till Siegfrieds stora styrka och att den kan bli farlig för Gunther som konung. 

Siegfrieds styrka och makt manifesteras framför allt genom nibelungenskatten. Ortwins 

 Härd 1993: 190.94

 Henning 1977: 137.95

 Härd 1993: 190.96
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argument är att Siegfried är för mäktig och därför måste dödas för att eliminera ett eventuellt 

hot. Den sista raden i strof 869 är en kommentar från diktaren som kallar Siegfried ”skuldlös 

hjälte“ och hänvisar till att Ortwins grund är en grund bra nog att se Siegfried som en fiende. 

Det behövs inte fler argument för mordet på Siegfried. Men Gunther övertygas inte av det här 

argumentet som nämns i nästa strofens första rad. Sedan presenterar Hagen sitt argument som 

förmår Gunther att fundera på Siegfrieds potentiella död. 

(879)  Sîn gevolgete niemen,       niwan daz Hagene 

  riet alle zîte    Gunther dem degene, 

  ob Sîvrit niht enlebete,       sô wurde in undertân 

  vil der künige lande.    der helt dô trûren began.  97

(870)  Ännu likväl Gunther     ej följde sådant råd, 

  dock ständigt utav Hagen manades till dåd: 

  om Sigfrid inte levde,     många kungars land 

  sin härskare då miste       och fölle i kung Gunthers hand.  98

Liksom Ortwin hänvisar Hagen till Siegfrieds stora makt men i motsats till Ortwin använder 

Hagen det här argumentet för att påpeka för Gunther att han kan få Siegfrieds makt när 

Siegfried är död. Strofen nämner inte särskilt skatten, som tidigare påpekats är 

nibelungenskatten det yttre symboltecknet för makt i berättelsen och Nibelungenland och 

skatten är förknippad med varandra. Vidare är Siegfrieds ursprungliga rike Xanten är mindre 

än Gunthers rike Worms, men genom nibelungenskatten har Siegfried också fått 

Nibelungenland och därmed är hans rike nu större än Gunthers. Gunther är trogen mot 

Siegfried tills Hagen påkallar Gunthers uppmärksamhet om att Gunther får möjligheten att 

 Henning 1977: 138.97

 Härd 1993: 190.98
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överta Siegfrieds makt när Siegfried är död. Efter det utför Hagen med Gunthers hjälp mordet 

på Siegfried. 

 Som i Das Brautwerbungsschema är nibelungenskatten ett narratologiskt medel för att 

berätta om Siegfrieds död. Skatten och dess makt, som den ger ägaren, är det enda argumentet 

som kan övertyga Gunther att döda Siegfried. Alla handlingar efter Brautwerbungsschemat 

tills nu har förorsakats av nibelungenskatten. Bråket mellan kvinnorna, Kriemhild och 

Brunhild, beror på männens, Siegfrieds och Gunthers, lögner om de handlingar som de kunde 

utföra genom dvärghatten. Och som jag redan nämnde kan man se dvärghatten som en del av 

skatten. Beslutet att döda Siegfried beror det direkt på skatten. 

 Sista avsnittet av den första delen från Das Nibelungenlied handlar om hur Hagen 

lyckas med att föra skatten till Worms. Hagen var fel ute när han antog att skatten skulle bli 

Gunthers egendom efter att Siegfried hade avlidit. Nu är Kriemhild skattens ägare och hon 

hatar Hagen eftersom hon vet att Hagen mördade Siegfried, även om Hagen och Gunther 

påstår att Siegfried dödades av rövare. Kriemhild använder skatten för att få nya allierade, 

vilket kan bli farligt för Hagen. Därför förmår Hagen Kriemhilds bröder, kungarna Gunther, 

Gernot och Giselher, att övertyga Kriemhild att föra nibelungenskatten till Worms. Så fort 

som Hagen får skatten sänker han den ner i Rhen. I den nittonde âventiuren står: 

(1152)  Ê daz die künige widere ze Rîne wæren komen, 

  die wîle hete Hagene      den grôzen hort genommen. 

  er sancten dâ zem loche allen in den Rîn. 

  er wânde in niezen eine: des enkunde sider niht gesîn.  99

(1137)  Innan konung Gunther        åter hemåt drog, 

  Hagen ifrån Tronje   skatten ensam tog 

 Henning 1977: 179.99
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  och i djupa floden       vid Lochheim sänkte ner. 

  Han tänkte att den nyttja men såg den skatten aldrig mer.  100

Kungarna tolererar att Hagen stjäl skatten från Kriemhild och är därmed, efter Siegfrieds död, 

återigen medskyldiga till en av Hagens förbrytelser. Den här strofen är också den sista gången 

som den fysiska skatten finns i berättelsen. Skatten ska aldrig lämna Rhen igen hädanefter, 

men trots allt ska den fortfarande bli det huvudsakliga narratologiska medlet för att föra 

vidare Nibelungenlieds handling.  

 Hagens handlingar i den första delen i Das Nibelungenlied motiveras direkt eller 

indirekt genom nibelungenskatten. Utan skatten skulle handlingen aldrig initierats i första 

delen av handlingen. Därför är skatten det viktigaste narratologiska medlet för att driva 

handlingen vidare i Das Nibelungenlied. 

Den andra handlingsdelen av Das Nibelungenlied är uppbyggd på berättarschemat om den 

bakslugna eller förrädiska inbjudan (verräterische oder hinterlistige Einladung). Tretton år 

efter Siegfrieds död gifter Kriemhild sig med Etzel, som är hunnernas kung. Etzel anhåller om 

Kriemhilds hand. Därvid är han inte intresserad av nibelungenskatten, som befinner sig på 

Rhens botten. Han är en mäktig kung och letar efter en ny ädel hustru efter sin frus, Helkes, 

död. Hans rådgivare föreslår Kriemhild och efter en betänketid ber han om hennes hand och i 

slutändan accepterar Kriemhild Etzels anbud. Ytterligare tretton år senare övertygar 

Kriemhild Etzel om att hon saknar sina bröder från Worms och hon önskar att de, samt Hagen 

von Tronje, ska inbjudas till en fest. Men Kriemhilds egentliga motiv, som ligger bakom 

hennes önskan, är att hämnas Siegfrieds död. Nibelungenskatten inte spelar så stor roll för 

Kriemhilds beslut att vilja hämnas, utan den drivande kraften bakom beslutet är Siegfrieds 

död, som hon fortfarande sörjer. Kriemhild ställer framför allt Hagen till svars för allt som 

hände henne. Kriemhilds bröder och Hagen accepterar inbjudan, trots att de förmodar att det 

är en bakhåll. Trots allt vill de inte att någon ska se dem som ynkryggar. 

 Härd 1993: 237.100
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 Från och med den tjugofemte âventiuren förknippas namnet Burgund tydligt med 

namnet Nibelung. På resan till Etzel och Kriemhild följer flera hundra av nibelungarnas 

hjältar tillsammans med Hagen och Kriemhilds bröder. Burgunderna ses alltså officiellt som 

nibelungenskattens legitima ägare annars skulle nibelungarnas hjältar inte tjänstgöra som 

soldater för dem. Framför allt Hagen framställs som om han har en särskild relation till 

Nibelungens hjältar. I strof 1562, respektive strof 1526, står: ”Dô reit von Tronege Hagene ze 

aller vorderôst: er was den Nibelungen ein helflîcher trôst. [Främst av dem red Hagen, i fara 

och i nöd för nibelungar alltid ett tryggt och säkert stöd.]”.  Hagen är alltså den som leder 101

nibelungarna, närmare bestämt nibelungarnas hjältar och är deras trygga och säkra stöd på 

vägen till hunnerna. 

 Vid hunnernas hov uppstår flera bråk och kamper mellan värdarna och gästerna. Jag 

vill nämna att utgångspunkten för bråken och kamperna är framför allt Hagens och 

Kriemhilds utåtagerande beteende mot varandra. Kriemhilds motivation är framför allt hämnd 

för Siegfrieds död, nibelungenskatten är inte särskilt viktig för henne. Hagens motivation till 

sitt beteende är att han redan förväntar ett bakhåll och att han inte vill mista skatten. När 

handlingen närmar sig slutet finns bara huvudpersonerna Dietrich von Bern, Hagen, Gunther, 

Kriemhild och Etzel kvar. Dietrich besegrar Hagen och Gunther i en strid och överlämnar dem 

till Kriemhild på villkoret att hon benådar dem när de betalat Kriemhild ersättning för hennes 

lidande. Därpå fordrar Kriemhild nibelungenskatten tillbaka från Hagen i utbyte mot deras liv: 

”welt ir mir geben widere daz ir mir habt genomen, sô muget ir mit dem lebene wider zen 

Burgonden komen. [Skatten som ni rövat skall ni nu mig ge. Kanske då jag låter er Burgunden 

återse.]”.  I det medeltyska originalet nämner Kriemhild inte skatten. Hon säger bara att hon 102

vill ha det tillbaka som de tog från henne. Men Hagen vet genast vad hon pratar om och 

svarar: 

(2427)  Dô sprach der grimme Hagene: ‘diu rede ist gar verlorn, 

  vil edeliu küniginne.    jâ hân ich des gesworn, 

 Henning 1977: 242,  resp.  Härd 1993: 305.101

 Henning 1977: 373,  resp.  Härd 1993: 454.102
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  daz ich den hort iht zeige   die wîle deheiner lebe 

  der mînen edelen herren, und in niemanne gebe.’  103

(2368)  ”Fåfängt“, sade Hagen, ”är vad ni begär. 

  Nibelungenskatten på hemligt ställe är. 

  Att platsen icke röja    med ed jag svurit har, 

  Så länge som en herre       jag ännu har i livet kvar.”  104

Hagen säger att han inte kommer lämna ut nibelungenskatten så länge som en av hans herrar, 

Gunther, är i livet. Därmed åstadkommer Hagen att Gunther dödas på Kriemhilds befallning. 

Genom Gunthers död vet nu bara Hagen var skatten finns och han ska aldrig avslöja 

gömstället för Kriemhild. Hagen hånar Kriemhild, därpå tar Kriemhild svärdet Balmung och 

halshugger Hagen med det. Inom de här stroferna tvistar Kriemhild och Hagen om 

nibelungenskatten. Men bråket handlar inte bara om den fysiska skatten utan också om 

Siegfried och lidandet som Hagen och Gunther har åsamkat Kriemhild. Nibelungenskatten är 

ett symboltecken i Kriemhilds ögon, en symbol som står för Siegfried.  105

 Nibelungenskatten bidrar inte aktivt till handlingen i Das Nibelungenlieds andra 

handlingsdel. Handlingen i den här delen drivs fram genom Kriemhilds saknad över Siegfried 

och hennes begär efter hämnd för hans död. Kriemhild är den person som huvudsakligen 

driver handlingen i den andra delen och för henne är skatten bara ett symboltecken som står 

för Siegfried. 

 Henning 1977: 373.103

 Härd 1993: 454.104

 Maren Jönsson: Die Funktionalität der Zeichen im Nibelungenepos. 2003. Studia 105

Neophilologica. 75:2. s. 190.
Länk till nätpublikationen:    http://dx.doi.org/10.1080/00393270310020226 
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5.2 Den poetiska Eddan 

Den poetiska Eddan består av enskilda dikter som har en mer eller mindre övergripande 

handling, åtminstone i den andra delen som handlar om hjältarna, som jag koncentrerar mig 

på i den här uppsatsen. Trots allt ska jag börja min analys med att tolka skattens 

narratologiska funktion enskilt i varje dikt, eftersom dikternas ordningsföljd skiljer sig från 

varandra i de olika handskrifterna och ordningsföljden har därmed inte en så stor betydelse för 

dikterna. Jag ska arbeta med dikternas ordningsföljd enligt handskriften Codex Regius och 

Lars Lönnroths översättning, som jag redan använt för att ge en kort beskrivning av 

innehållet. Vidare ska jag använda Propps Sagans morfologi för att beskriva skattens 

narratologiska funktion i dikterna. Det finns visserligen bara ett fåtal av Propps 31 kategorier i 

Den poetiska Eddan. Grunden för svårigheten att applicera Propps kategorier helt och hållet 

på denna text, är att kategorierna utvecklades utifrån sagor skrivna som prosatext. Den 

poetiska Eddan är uppbyggd i diktform. Därför ska jag applicera Propps kategorier i en vidare 

mening på dikterna. 

 I dikten Grîpisspá [Gripes spådom] har nibelungenskatten inte en särskild 

narratologisk funktion för handlingen. Diktens syfte är att ge en kort överblick över Sigurds 

liv och skatten nämns för att beskriva Sigurd som hjälte. I strof sju säger Gripe att Sigurd ska 

vara ”giofull af gulli [frikostig med guld]”.  Med guldets hjälp beskriver Gripe Sigurd som 106

en generös person. I stroferna elva till tretton framställs skatten som en vinst när Sigurd 

dräper såväl ormen Fafne som Reginn, som Sigurd säger i strof tolv: ”Auđr mun orinn, ef ec 

eflic svá víg međ virđom, sem þú víst segir [Rik nog blir jag om jag reder mig väl i kamp mot 

andra som du gör klart]”.  Det finns ingen av Propps kategorier som kan appliceras i den här 107

dikten. Ingen kategori innehåller en spådom, där hjälten får veta sitt öde. Skattens 

narratologiska funktion i Grîpisspá begränsas till att vara ett hjälpmedel för att beskriva 

Sigurd och till att vara en vinst genom Sigurds bragd att dräpa draken. De två episoderna är de 

enda nämnandena av skatten i den här dikten. 

 http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/germ/anord/edda/edda.htm,  resp. Lönnroth 2016: 106

287.

 http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/germ/anord/edda/edda.htm,  resp. Lönnroth 2016: 107

288. 
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 Reginsmál [Reginsmål] berättar historien om skattens förhistoria och Sigurds hämnd 

för sin fars död. Regin berättar för Sigurd om skattens förhistoria, som samtidigt är en del av 

Regins egen förhistoria. Skatten upptäcktes av tre asar, vilket ger skatten en mytologisk 

bakgrund. I samband med den mytologiska aspekten står också att skatten blir förbannad av 

dvärgen Andvare. De två egenskaperna finns bara i den nordiska versionen av 

nibelungensagan, och det ger skattens narratologiska funktion en viss spänningseffekt samt 

gör skatten till ett objekt som egentligen inte är önskvärt att äga. Dikten Reginsmál motsvarar 

Propps nionde kategori i vilken en olycka eller brist presenteras, samt hjälten kontaktas med 

en förfrågan eller en befallning, sedan tillåts hjälten att lämna sitt hem.  I den här dikten 108

berättar Regin för Sigurd om skatten och hur hans bror, Fafne, dödade deras far och tog hela 

skatten. Han stal Regins arv. Det motsvarar olyckan eller bristen av den nionde kategorin i 

den första delen av dikten. Man kan säga att det finns såväl en olycka som en brist. Hreidmars 

död kunde representera olyckan medan bristen kunde representeras genom skattens rån. 

Handlingen i den första delen av dikten börjar med att asarna dräper Otr. Berättelsen om 

asarna finns förmodligen bara för att introducera skatten. När asen Loke hämtar skatten åt 

Regins familj blir skatten grunden för alla följande händelser, som inleds med att Fafne dräper 

sin egen far, stjäl skatten och slutligen förvandlar sig till en orm. Regin berättar det för att få 

Sigurd att dräpa ormen och att få skatten tillbaka. Därmed kontaktar Regin Sigurd med en 

förfrågan som motsvarar den andra delen av den nionde kategorin. Även om det inte finns 

någon fråga i texten från Regin till Sigurd, det står: ”Eptir þat eggiađi Regin Sigurđ at vega 

Fáfni [Därefter eggade Regin Sigurd att dräpa Fafne]”.  Det finns bara två möjligheter 109

varför Regin eggar Sigurd att dräpa ormen: han vill hämnas sin far och/eller han vill få 

skatten. Troligtvis spelar båda motiven en roll för Regin. Trots allt får Sigurd en uppgift att 

utföra. Det kan man se som den tredje delen av Propps nionde kategori. Skatten används som 

ett narratologiskt hjälpmedel för att åstadkomma ett bråk mellan två bröder, varav en tar 

skatten och den andra frågar hjälten Sigurd om hjälp. 

 I Fáfnismál [Fafnesmål] dräper Sigurd såväl ormen Fafne som Regin och tillskansar 

sig skatten. I diktens innehåll kan man även applicera tre av Propps kategorier. Dikten börjar 

 Propp 1968: 36.108
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med Sigurds kamp mot ormen Fafne. Handlingselementet motsvarar Propps tolfte kategori, 

där hjälten till exempel attackeras, förhörs, etc. Det ska förbereda hjälten på att få ett magiskt 

objekt. I det här fallet dräper Sigurd ormen Fafne och får ormens hjärta och dess blod, vilket 

senare möjliggör att Sigurd kan förstå fåglars tal. Men viktigare här är att Fafne, innan han 

dör, varnar Sigurd två gånger för skatten och för sin bror, Regin. Även om ormen aldrig 

använder ordet ”förbannelse” hänvisar han dock till skattens förbannelse när han säger:  

(20)  ”Ræđ ec þér nú, Sigurđr, enn þú ráđ nemir 

  oc ríđ heim heđan! 

  it gialla gull oc it glóđrauđa fé, 

  þér verđa þeir baugar at bana.”  110

(20)  »Jag råder dig, Sigurd, 

  ett råd du bör följa: 

  rid strax hem härifrån. 

  Den kostbara skatten 

  av klingande guld, 

  den blir din säkra död.«  111

Skatten används som ett narratologiskt medel här får att visa Sigurds mod. Trots två varningar 

ska han hämta och därmed äga skatten senare. Genom Fafnes död får Sigurd ormens hjärta, i 

det här fallet det magiska objektet. Genom Fafnes blod får Sigurd kunskap att förstå fåglars 

tal. Därför kommer vi nu in i Propps 14:e kategori i vilken hjälten tar bruk av det magiska 

objektet. I Sigurds fall kommer hjärtats blod på hans tunga och han kan sedan lyssna på 
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fåglarnas samtal. De säger att Regin ska svika Sigurd och därför ska Sigurd hugga av Regins 

huvud; som resultat får han sedan äga hela skatten ensam. Fåglarna presenterar skatten som 

något som Sigurd kan äga ensam. Det faktum att Regin planerar att svika Sigurd är redan en 

grund för Sigurd att döda Regin, men återigen används skatten som den avgörande grunden. 

Efter att Sigurd högg huvudet av Regin börjar kategori 15, där hjälten leds till ett objekt som 

eftersöks. Det manifesteras här i form av nibelungenskatten. Fåglarna varnar Sigurd för 

Regin, som även Fafne gjorde tidigare. Skillnaden är att fåglarna uppmuntrar Sigurd att hämta 

skatten istället för att varna för skattens förbannelse. Slutligen leder Fafnes spår Sigurd till 

skatten. Dikterna Reginsmál och Fáfnismál uppbyggs narratologiskt med målet att Sigurd ska 

få skatten. 

 I dikten Sigrdrífumál [Segerdrivas lärdom] spelar skatten narratologiskt ingen roll. 

Skatten figurerar bara i form av ringen Andvaranaut, som är en del av nibelungskatten i den 

här versionen. Sigurd ger valkyrian Sigrdrifa ringen som symbol för hans kärlek. I dikten har 

ringen och därmed skatten ingen annan betydelse än att fungera som symbol eller löfte mellan 

två personer som älskar varandra, men ringen får betydelse senare i handlingsförloppet. 

Ringen ska tjänstgöra som bevis för Brynhild att det var Sigurd som red genom elden för att 

få henne som brud och inte Gunnar. När Sigurd rider genom elden i Gunnars skepnad tar han 

ringen Andvaranaut och byter den mot en annan ring från skatten. Därför har skatten för den 

här dikten inte större narratologisk betydelse annat än att förbereda det senare 

handlingsförloppet. 

 Detsamma gäller för skattens roll i dikten Brot af Sigurđarkviđu [Brottstycken ur det 

gamla Sigurdskvädet], nämligen den spelar ingen roll. Dikten berättar kort historien om 

mordet på Sigurd men det finns inga förklaringar till motivet bakom handlingen. Motivet, 

som för Gunnar faktiskt är skatten, förklaras i en senare dikt, Sigurđarkviđa in skamma, som 

berättar samma historia, men med flera detaljer. 

 Den följande dikten, Guđrúnarkviđa in fyrsta [Det första kvädet om Gudrun], visar 

Gudrun i saknad över Sigurds död. Vidare spår Gudrun att skatten ska bli Gunnars bane. Det 

är dock inte nödvändigtvis på grund av skattens givna förbannelse. Eftersom Gudrun säger i 

strof 21: ”mana þú, Gunnarr, gullz um nióta, þeir muno þér baugar at bana verđa, er þú 

Sigurđi svarđir eiđa [Aldrig får du, Gunnar, glädje av guldet. Ringarna blir till bane för dig 

�48



själv. Det blir ditt straff för sveket mot Sigurd]”.  Gudrun motiverar att skatten ska bli 112

Gunnars bane genom hans medverkan i mordet av Sigurd. Det verkar mer som att hon 

hänvisar till ett koncept som karma, där varje handling har en konsekvens snarare än skattens 

förbannelse på grund av dess förhistoria. 

 Sigurđarkviđa in skamma [Det korta Sigurdskvädet] berättar samma historia som 

dikten Brot af Sigurđarkviđu men den här gången får vi flera detaljer om hur Sigurd dräps och 

motivet bakom det än i förra dikten. Brynhild eggar Gunnar att döda Sigurd men Gunnar 

funderar bara på Brynhilds önskan på grund av att han älskar henne. Först tvivlar Gunnar om 

det är en orsak god nog för att döda Sigurd, men med tanke på skatten bestämmer Gunnar att 

Sigurd ska dödas. 

(16)  Villdu ocr fylki til fiár véla? 

  gott er at ráđa Rínar málmi 

  oc unandi auđi stýra 

  oc sitiandi sælo nióta.”  113

(16)   Skall inte då Sigurds 

  skatt bli vår? 

  Gott är att råda 

  över hans guld, 

  äga och besitta 

  all rikedomen, 

  i glädje njuta 
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  av Rhens gåva.«  114

Gunnars motiv är alltså snarare att få skatten för att avnjuta den och att få ett lugnt liv än att 

hämnas Brynhilds känslor. 

 I prosastycket Dráp Niflunga [Dråpet på niflungarna] knyts de föregående dikterna 

ihop, som motsvarar den första handlingsdelen i den tyska Nibelungenlied, med den följande 

dikten Atlakviđa, som motsvarar den andra delen i Das Nibelungenlied. Prosastycket 

sammanfattar historien om niflungarnas nedgång som de följande dikterna, framför allt dikten 

Atlakviđa, men går in på detaljer. I det här korta prosastycket nämns skatten bara kort i den 

inledande meningen: ”Gunnarr oc Hǫgni tóco þá gullit alt, Fáfnis arf [Gunnar och Högne tog 

då allt guldet, Fafnes arv]”.  Läsaren får bara kort veta vem det är som äger skatten nu. 115

Därför har skatten ingen särskild narratologisk betydelse för handlingens sammanfattning. 

Prosastycket har ingen betydelse, respektive bidrar ingenting nytt till den övergripande 

handlingen. 

 Den sista dikten som jag ska diskutera är Atlakviđa [Atlekvädet] som finns i två olika 

versioner i Den poetiska Eddan. Dikterna Atlakviđa och Atlamál in grœnlenzku [Det 

grönländska Atlemålet] har samma innehåll. Skillnaden är att Atlamál in grœnlenzku är längre 

och skildrar en mer omständlig version av händelseförloppet som fokuserar vidare på 

huvudpersonernas drömmar, föraningar och inre känslor och inte på nibelungenskatten.  116

Därför ska jag bara koncentrera mig på dikten Atlakviđa och lämnar dikten Atlamál in 

grœnlenzku obeaktad i analysen. Som sagt motsvarar dikten den andra handlingsdelen i den 

tyska Nibelungenlied, men skillnaden är att det finns inget omnämnande av Sigurd. Det finns 

inte längre plats för honom i berättelsen. Därför blir nibelungenskatten handlingspådrivare 

istället för Sigurd. Atle inbjuder Gunnar och Högne med målet att få skatten, respektive ta den 

från dem. I början av dikten finns inte ett precist omnämnande av skatten som kunde insinuera 

att Atle vill ha den. Det visar att den grundläggande historien förmodligen har varit känd 
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sedan tidigare. Senare, när Atle tar Gunnar och Högne tillfånga, frågar Atle Gunnar om han 

ska ge guldet i utbyte mot sitt liv och visar därmed att han begär skatten. Gunnar fordrar att 

Högne ska dödas, så att han är den enda personen som vet exakt var nibelungenskatten 

befinner sig. Det tydliggör Gunnar i strof 27, respektive stroferna 27 och 28 i den svenska 

översättningen: 

(27)  Ey var mér týia, međan viđ tveir lifđom, 

  nu er mér engi, er ec einn lific; 

  Rín scal ráđa rógmálmi scatna, 

  sú in áskunna, arfi Niflunga, 

  í veltanda vatni lýsaz valbaugar, 

  heldr enn á hǫndom gull scíni Húna bornom.”  117

(27)  Nu är jag ensam 

  om Niflungaguldet, 

  det hela är mitt 

  efter Högnes död. 

  Trygg var jag aldrig 

  när vi var två om skatten, 

  nu är jag ensam 

  och alldeles säker. 

(28)  Det mäktiga Rhen 
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  skall råda över tvistmalmen, 

  Niflungars arv, 

  asarnas olycksgåva; 

  i vattnets virvlar 

  skall välskt guld glimma, 

  hellre därnere 

  än på hunnernas händer.«  118

Gunnar vet att Atle ska döda honom men trots det känner sig Gunnar som vinnare eftersom 

Atle åtminstone aldrig kommer att äga nibelungenskatten. Vidare finns i strof 28 tre kenningar 

och alla beskriver nibelungenskatten: rógmálmi scatna [tvistmalmen], sú in áskunna [asarnas 

olycksgåva] och arfi Niflunga [Niflungars arv]. Kenningarna följer direkt efter varandra i 

strofen och lägger därmed särskilt fokus på skatten. Det understryker återigen att skatten är 

det huvudsakliga motivet i striden. 

 Gudrun vet från början om Atles plan och försöker att varna sina bröder om bakhållet 

genom att skicka dem en ring med ett varghår. Trots det accepterar Gunnar och Högne Atles 

inbjudan och reser till hunnernas land, där dödar Atle först Högne och sedan Gunnar, eftersom 

båda vägrar att lämna ut skatten till Atle. Efter det hämnas Gudrun sina bröder genom att döda 

Atles två söner och slutligen döda också Atle. Hämndmotivet återfinns därför också i den 

nordiska versionen av nibelungensagan även om hämnden riktar in sig på Atle istället för på 

Gunnar och Högne, som i den tyska versionen. Skatten är handlingens pådrivare i den här 

dikten; utan skatten skulle det inte finnas någon anledning för Atle att bjuda in Gunnar och 

Högne, samt att senare döda dem. 

 Från och med dikten Sigrdrífumál [Segerdrivas lärdom] finns ingen relation till Propps 

sagakategorier längre. Det vill säga, det finns inte längre en relation mellan sagakategorierna 

och skatten. Det beror å ena sidan på att Propp utvecklade sina sagakategorier särskilt för 

 Lönnroth 2016: 402.118
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sagorna, framför allt ryska sagor, å andra sidan beror det på att dikternas historia, även om 

den är en sammanhållen historia, ändå inte motsvarar en vanlig saga. 

5.3 Völsungasagan 

Den första delen av Völsungasagan handlar om völsungaätten, framför allt om Sigurds far, 

som heter Sigmund. Efter att hans historia slutar kommer sagan in på berättelsen om Sigurd 

och därmed in på nibelungensagan. Liksom i Das Nibelungenlied och Den poetiska Eddan är 

skatten i början av Völsungasagan också en statussymbol som medför att Sigurd ses som en 

mäktig man. Även om Regin föreslår att skatten ska stjälas för att han slutligen få den för sig 

själv, gör han det dock under täckmanteln av att Sigurd har för lite guld: ”Oflítít fé eigu þér. 

Þat harmar oss, er þér hlaupiđ sem þorpara sveinar [Du har för litet guld; det gör mig ont att 

du skall behöva gå omkring som en bondpojke, …]”.  Sigurd tror på Regin och vill gärna gå 119

med på hans förslag att dräpa ormen Fafner för att få nibelungenskatten, som bara kallas för 

skatt eller guldskatt i den här sagan. Som redan framställts i dikterna Reginsmál [Reginsmål] 

och Fáfnismál [Fafnesmål] i Den poetiska Eddan är skatten motivet för att dräpa draken i den 

här handlingsdelen. Här i prosatexten väcker Regin Sigurds intresse bland annat genom att 

fresta honom med skatten istället för att övertyga honom bara med skattens förhistoria 

respektive hans egen förhistoria och hans bråk med sin bror Fafner. Vidare kan man även här 

applicera Propps sagakategorier; kategorierna nio, tolv, fjorton och femton, på den här delen i 

Völsungasagan, på grund av att den berättar samma historia som Den poetiska Eddan om 

Sigurds hjältebragder. Därmed har skatten i den här delen också samma narratologiska 

funktion som i Den poetiska Eddan. 

 Efter den här handlingsdelen, åtminstone ända fram till handlingsdelen där Brynhild 

och Gudrun bråkar med varandra, är skatten framför allt ett attribut för Sigurd. Narratologiskt 

används den för att beskriva Sigurd och visar makten som han har som skattens ägare. Det 

tydligaste exemplet för det är när Sigurd rider med guldskatten till kung Gjuke och en av 

kungens män ser Sigurd och säger: ”Þat hygg ek, at har fari einn af gođunum. Þessi mađr er 

allr viđ gull búinn [Jag tror att en av gudarna kommer här; denne man är prydd med guld helt 
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och hållet]”.  Sigurd uppfattas alltså som en gud när han tar med sig hela skatten. 120

Beskrivningen är inte så långsökt på grund av att skatten är mytologisk i den nordiska 

versionen genom dess förbannelse, och att den upptäcks av gudarna; därför ger skatten Sigurd 

makt och en gudomlig utstrålning. 

 Ringen Andvaranaut, som är en del av skatten, fungerar som ett bevis på Sigurds 

brutna löfte till Brynhild. Därmed utgör ringen en orsak till bråket mellan Gudrun och 

Brynhild och banar vägen för Sigurds död. Utan ringen, som främjar bråket mellan de två 

kvinnorna, skulle det inte finnas en anledning för Gunnar att planera Sigurds dråp. Samma 

roll spelar ringen och därmed skatten redan i Den poetiska Eddan och även i Das 

Nibelungenlied, även om ringen inte kallas för ”Andvaranaut” i den tyska versionen. 

 I Völsungasagans prosatext finns ett avsnitt som inte finns i de två andra texterna. Det 

innehåller ett samtal mellan Sigurd och Brynhild genom vilket Sigurd försöker att lugna 

Brynhild; han vill gottgöra sitt fel, att han red genom elden istället för Gunnar. Sigurd minns 

fortfarande inte sitt löfte till Brynhild på grund av att Grimhild, Gudruns mor, förgiftade hans 

öl. Det ska återigen visa på Sigurds goda karaktär. Under försöket att lugna Brynhild nämner 

Sigurd skatten två gånger. Den första gången säger han: ”Mér sýnisk, sem hans ást sé þér gulli 

betri [Jag kan inte finna annat än att hans kärlek är värdefullare än guld för dig]”.  Det visar 121

på att Sigurd tror på Brynhilds godhet men också att han tycker att kärleken är värdefullare än 

guld. Det visar också att Sigurd själv är medveten om att hans viktigaste attribut är 

guldskatten. Den andra gången säger Sigurd: ”Lif þú ok unn Gunnari konungi ok mér! Ok allt 

mitt fé vil ek til gefa, at þú deyrir eigi [Lev nu och älska kung Gunnar och mig, och jag är 

beredd att ge bort allt mitt guld för att du inte skall dö]”.  Här kan man se att Sigurd själv 122

inte har så stort intresse av guldskatten och det ska framställa, enligt min mening, Sigurd som 

en blygsam hjälte. Skatten används som ett moraliskt objekt som, i samband med Sigurds 

inställning till den, tjänstgör som en moralisk undervisning av läsaren; om alla hade Sigurds 

inställning till skatten skulle inte den här sagoberättelsen finnas. 

 Hebel 1997: 64,  resp.  Knutsson 1991: 106.120
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 Efter samtalet med Sigurd klagar Brynhild inför Gunnar på sitt lidande. Gunnar ser 

ingen annan utväg än att dräpa Sigurd. De är edsvurna, därför ber Gunnar sin bror Högne om 

hjälp. Gunnar berättar för Högne varför han vill dräpa Sigurd, men den egentliga anledningen, 

som är Brynhilds skadade stolthet, utelämnar han. Istället argumenterar Gunnar främst med 

hjälp av skatten och det tillhörande riket, som till exempel när han säger till Högne: ”ráđum 

vit þá gullinu ok ǫllu ríkinu [Då kommer vi att härska över skatten och hela riket]”.  123

Återigen knyts skatten ihop med riket och därmed representerar den makt. Högne vet genast 

att det är Brynhild som ligger bakom förslaget att dräpa Sigurd, men trots det övertygar 

Gunnar Högne genom att använda skatten och riket som argument. De avtalar att de ska 

övertala deras bror Guttorm att döda Sigurd, eftersom han är inte edsvuren med honom. 

Skatten är alltså den drivande kraften bakom mordet på Sigurd, som den redan var i Den 

poetiska Eddan och den tyska Nibelungenlied. 

 Handlingen fortsätter med Sigurds död och Gudruns andra äktenskap med Atle. Där 

kommer vi in i nibelungensagans andra handlingsdel. Som i Den poetiska Eddan inbjuder 

Atle Gunnar och Högne med målet att få nibelungenskatten, men i dikterna finns ingenting 

som påpekar att Atle vill ha skatten innan han bjuder in dem och Gudrun misstänker ett 

bakhåll. I Völsungasagan finns det även ett avsnitt om det, den första meningen är: ”Nú 

ihugar Atli konungr, hvar niđr mun komit þat mikla gull, er átt hafđi Sigurđr, en þat veit nú 

Gunnarr konungr ok þeir brœđr [Nu kom kung Atle att tänka på vart allt det myckna guld som 

Sigurd hade ägt hade tagit vägen; det borde kung Gunnar och hans bröder veta]”.  Atle 124

tänker på skatten under en äktenskapskris med Gudrun, närmare bestämt efter han hade en 

dröm om hur Gudrun stack ett svärd i honom. Det verkar alltså litet som en revanschtanke 

från Atle, eftersom, som det står vidare i det här avsnittet, Atle är en stor och mäktig kung, 

därför behöver han egentligen inte att jaga efter guldskatten. Men förmodligen vill varje kung 

öka sin makt och för det är nibelungenskatten det perfekta objektet. Som redan i Den poetiska 

Eddan är skatten alltså den huvudsakliga anledningen för Atles svek mot Gunnar och Högne. 

 Strax innan Gunnar och Högne kommer fram till Atles kungaborg bryter en strid ut, 

eftersom Atle inte förlorar någon tid för att fordra skatten från Gudruns bröder: ”Veriđ 
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velkomnir međ oss, ok fáiđ mér gull þat it mikla, er vér erum til komnir, þat fé, er Sigurđr átti, 

en nú á Guđrún [Välkomna till oss”, sade han, ”och överlämna hela den stora skatten till mig, 

den som tillkommer mig, det guld som Sigurd ägde men som Gudrun nu äger]”.  Atle 125

argumenterar för att Gudrun är skattens legitima ägare och anger även senare att han vill 

hämnas Sigurd. Det finns varken bevis för eller mot Atles påstående, men på grund av 

problemen mellan Gudrun och Atle är det snarare osannolikt att han talar sanning här. 

Naturligtvis vill Gunnar inte ge guldskatten till Atle och snabbt utbryter en kamp mellan 

kungen och hans gäster, som Atle slutligen vinner genom att ta Gunnar och Högne tillfånga. 

Atle säger till Gunnar att han får leva om han berättar var guldet finns, men Gunnar vill först 

se Högnes hjärta. Som redan i Den poetiska Eddan försöker Atle att lura Gunnar med en träls 

hjärta, men Gunnar genomskådar Atles svek och Atle är tvungen att döda Högne. Därmed får 

Gunnar övertaget i situationen och bestämmer nu ensam över guldets öde: ”Skal Rín nú ráđa 

gullinu, fyrr en Hýnir beri þat á hǫndum sér [Rhen skall råda över guldet innan hunner bär det 

på sina armar]”.  Gunnar avslöjar för Atle att skatten befinner sig i Rhen, men floden är stor 126

och lång och därför är chansen att hitta guldet nästan obefintlig. Vidare är Gunnar beredd att 

dö för skatten, även om villigheten att dö sannolikt också hänger ihop med hans stolthet. 

Även här är guldskatten orsaken till niflungars nedgång även om den fysiska skatten inte 

längre finns kvar, alltså tillgänglig för huvudpersonerna i berättelsen. 

 Propps sagakategorier spelar här i Völsungasagan, i samband med skattens 

narratologiska betydelse, liksom i Den poetiska Eddan, inte så stor roll. De ryska sagorna som 

Propp undersökte skiljer sig uppenbarligen till sin struktur i stort sett från nibelungensagan. 
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 Hebel 1997: 95,   resp.   Knutsson 1991: 153.126
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6. Övergripande analys av skattens narratologiska funktion 

I det här avsnittet ska jag sammanfatta och jämföra mina resultat från de föregående avsnitten. 

Vidare ska jag försöka att dra slutsatser angående mina resultat med hänsyn till 

forskningsfrågorna som jag ställde inledningsvis i min uppsats. För tydlighetens skull 

upprepar jag frågorna:  

• Hur presenteras och upptäcks skatten i nibelungensagans olika versioner?  

• Vilken betydelse har skattens olika versionerna för handlingen i det litterära verket?  

• Är funktionen av skatten i berättelserna narratologisk densamma eller varierar den på grund 

av skattens olika versioner?  

Jag ska följa min egen ordningsföljd, det vill säga att jag ska börja med jämförelsen mellan 

skattens olika introduktioner, sedan ska jag gå in på skattens olika presentationer och slutligen 

ska jag diskutera skattens narratologiska funktion i nibelungensagans olika versioner. 

 Skattens introduktion skiljer sig klart från varandra, beroende på om man läser den 

tyska eller de nordiska versionerna. Även de två undersökta nordiska versionerna skiljer sig 

litet från varandra, men först ska jag gå in på skillnaden mellan den tyska och de nordiska 

versionerna.  

 I den tyska Nibelungenlied nämner Hagen von Tronje skatten för första gången när 

han berättar om Siegfrieds hjältebragder. Därvid går Hagen bara ganska kort in på dråpet av 

draken, istället berättar han en detaljerad historia om hur Siegfried fick nibelungenskatten. 

Genom att Hagen berättar hur Siegfried blev skattens ägare samt hans fokus på skatten visar 

det läsaren att nibelungenskatten spelar en viktigare roll i Das Nibelungenlied än dråpet av 

draken. Vidare får läsaren veta att skatten är viktig för Hagen och därmed finns det redan vid 

skattens första omnämnande en koppling mellan Hagen och nibelungenskatten. Samtidigt 

knyts nibelungenskatten också tydligt till Siegfried genom att Hagen särskilt lyfter fram 

stölden av skatten som Siegfrieds största hjältebragd. Men trots det får vi bara en berättelse 

om hur Siegfried blev skattens ägare, dessutom utan en hänvisning till tidpunkten när han 
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träffade bröderna Nibelung. Det indikerar att Siegfried förmodligen redan var känd som hjälte 

i Tyskland och därför behövdes hans hjältebragder inte förklaras i sagan igen. Dessutom var 

det uppenbarligen viktigare för berättelsen att visa Hagens besatthet av skatten. För att göra en 

lång historia kort, när skatten introduceras i Das Nibelungenlied är den redan kopplad till 

Siegfried i motsats till de nordiska versionerna. 

 I nibelungensagans nordiska version berättas också först en historia om skatten, i det 

här fallet av Regin, men det handlar om skattens förhistoria som framför allt implementerar 

två saker: Regins motiv att egga Sigurd för att hämta skatten, här var det alltså inte Sigurds 

idé att söka efter guldet, och skattens mytologiska ursprung. Regins och Fafnes historia i de 

här versionerna kan man se som en elaborerad form av bröderna Nibelungs arvbråk om 

skatten i den tyska versionen. Sigurd får en personlig relation till en av de två bröderna, 

nämligen Regin, som han får skatten från. I den tyska versionen träffar Sigurd bröderna 

Nibelung bara kort innan de ber honom att hjälpa dem att rättvist dela upp skatten mellan 

dem. Efter skattens förhistoria berättas historien om hur Sigurd dräper ormen Fafne och rider 

till drakens boning för att hämta guldskatten. I motsats till den tyska versionen knyts Sigurds 

två hjältebragder i de nordiska versionerna ihop, drakens dråp och nibelungenskatten. Vidare 

får vi som läsare möjligheten att följa med när Sigurd utför sina hjältebragder. Vi är alltså med 

när Sigurd blir en hjälte; tvärtemot måste vi bara acceptera faktumet, på grund av Hagens 

berättelse, i den tyska Nibelungenlied. 

 Tydligare visas Sigurds heroiska kynne i Den poetiska Eddan genom dikten Grípisspá 

[Gripes spådom] som infogats förre de så kallade Ung-Sigurd-sångerna, det vill säga innan 

Regin berättar om skattens förhistoria, Fafnes dråp och Sigurds erövring av skatten. Dikten är 

en översiktsdikt i vilken Gripe spår Sigurds framtid och berättar om hela hans liv, bland annat 

om drakens dråp och den stora guldskatten som Sigurd ska få; men dikten klargör inte 

skattens förbannelse och dess påverkan på Sigurds öde. Ett sådant avsnitt finns inte i 

Völsungasagans prosatext, vilket förmodligen beror på att dikten är, åtminstone jämfört med 

de andra dikterna i Den poetiska Eddan, en ganska ny dikt som förmodligen redan har 

påverkats av kristendomen. Vidare finns flera upprepningar i diktsamlingen, till exempel finns 

två versioner av niflungars nedgång (Atlakviđa [Atlekvädet] och Atlamál in grœnlenzku [Det 

grönländska Atlemålet]) och Sigurds död behandlas också i två olika dikter. Dessutom visar 
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det att Das Nibelungenlieds och Völsungasagans texter har en mer genomarbetad struktur än 

diktsamlingen. 

 Enligt min mening åstadkommer de två olika berättarsätten två särskilda effekter. 

Genom Hagens berättelse i den tyska versionen förknippas skatten tydligt med Siegfried, till 

exempel ger Hagen inga informationer om skatten oberoende av Siegfried; det vill säga, det 

finns ingen förhistoria till skatten innan Siegfried får tag i den. Därmed implementeras skatten 

redan här tydligt som Siegfrieds attribut och som den sak som enligt Hagen utgör Siegfrieds 

heroiska anseende. Som läsare är vi inte med Siegfried och upplever hans hjältebragder, 

istället läser vi bara Hagens berättelse om dem, och den fokuseras tydligt på skatten. Därmed 

introduceras samtidigt med skatten också Hagens besatthet av den och avslöjar möjlig 

konflikt mellan Siegfried och Hagen. Det står i motsats till de nordiska versionerna där 

läsaren är med Sigurd när han dräper ormen och får skatten. Versionen förknippar ormens 

dråp med skattens hämtning och därmed reduceras Sigurds två hjältebragder från Das 

Nibelungenlied till en sammanhängande hjältebragd. Vidare introduceras skatten som 

förbannad och med en mytologisk bakgrund genom att den upptäcks av gudarna, Odin, Loke 

och Höne, som tydligt visar det hedniska inflytandet i de nordiska versionerna. I den här 

versionen presenteras Sigurd tydligare som en hjälte genom berättarperspektivet, eftersom vi 

inte måste tro på en berättelse från en karaktär, Hagen von Tronje, inom sagan att Siegfried/

Sigurd är en hjälte, utan vi upplever det på sätt och vis själva. Dessutom introduceras skatten 

liksom en egen karaktär med en bakgrund och egenskaper, som exempelvis dess storlek och 

förbannelse. Effekten av den här introduktionen är att Sigurd och skatten inte knyts så tydligt 

till varandra som i den tyska versionen. Såväl nibelungenskatten som Sigurd verkar 

sammantaget mer oberoende av varandra än Siegfried och nibelungenskatten. 

 Skattens beskrivningar skiljer sig från varandra i nibelungensagans tyska och nordiska 

version. Skillnaden uppkommer framför allt genom kristet respektive hedniskt inflytande i 

texten. När den tyska texten nedtecknades var Tyskland redan ett kristet land sedan några 

århundraden, medan det kristna inflytandet bara börjat att påverka det hedniska Skandinavien 

under den här tiden. Därför är skattens presentation i de nordiska versionerna fortfarande 

präglad av den hedniska tron. 
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 I Das Nibelungenlied får skatten ingen förhistoria eller egenskap som förbannelse och 

karaktäriseras därmed främst genom storleken, värdet och riket som knyts till skatten. Hagen 

von Tronje presenterar alla dessa beskrivningar av skatten vilket tydligt visar hans besatthet 

av den. På grund av att Hagen är den som berättar om Siegfrieds hjältebragder i den tyska 

versionen, får vi mer information om skattens fysiska egenskaper än om Siegfrieds heroiska 

egenskaper. Tvärtom får vi ungefär samma information om skatten som om Sigurd i 

introduktionen av skatten i de nordiska versionerna, som inte enbart berättar om Sigurds 

bakgrund utan också om skattens. Som jag redan påpekat ovan får skatten, genom sina 

egenskaper och relativa autonomi, en egen karaktär. På grund av hedniska influenser har 

guldskatten såväl i Den poetiska Eddan som i Völsungasagan en mytologisk bakgrund genom 

att den upptäcks av asarna, och genom dvärgen Andvaris förbannelse. De två egenskaperna 

finns enbart i de nordiska versionerna.  

 En annan intressant aspekt i de nordiska versionerna hänger ihop med skattens 

upptäckt i en flod av asarna, respektive av Loke. Därmed ligger skattens ursprung i vatten och 

dess historia slutar också i vatten när Gunnar och Högne sänker den ned i Rhen. Man kunde 

alltså säga att det finns något som ett kretslopp som skatten genomgår i sagans nordiska 

version. Däremot finns det inget kretslopp i sagans tyska version, eftersom skatten påträffas i 

en håla i ett berg i början och slutligen sänks den ned i Rhen. Kretsloppet verkar som en del 

av skattens mytologiska bakgrund och som ett naturligt händelseförlopp för skatten, på grund 

av att vatten spelar en viktig roll i skattens kenningar, som jag kommer diskutera nedan. 

 Beskrivningen av att skatten består av rött guld finns bara i de två poetiska texterna, 

Das Nibelungenlied, ”rôtes goldes [röda guldet],  och Den poetiska Eddan, ”rauđo gulli 127

[röda guld]”.  Däremot finns inte den här beskrivningen i Völsungasagans prosatext, var den 128

här formen av skattens beskrivning begränsas, till exempel, till ”þat it mikla gull [den stora 

guldskatten]”.  Mot bakgrund av det här exemplet kan man anta att rött guld är en poetisk 129

beskrivning för guld, åtminstone i den nordiska litteraturen. 

 Henning 1977: 16,   resp. Härd 1993.127

 http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/germ/anord/edda/edda.htm,   resp. Lönnroth 2016: 128

304. 

 Hebel 1997: 49,   resp. Knutsson 1991: 85.129
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 En annan beskrivningsmetod som bara finns i de nordiska versionerna utgör 

kenningar. I Den poetiska Eddans dikterna finns sammanlagt åtta olika kenningar som 

beskriver nibelungenskatten: 

Däremot finns i Völsungasagan bara en kenning som beskriver skatten: 

Kenningar är alltså främst ett poetiskt stilmedel. Man kan även argumentera för att det bara 

finns den här kenningen i prosatexten på grund av de två texterna, Völsungasagan och Den 

poetiska Eddan, är närbesläktade med varandra. Men framför allt kallas nibelungenskatten för 

”guldskatten” i prosatexten och därmed är beskrivningar snarare opoetiska. 

 Skattens kenningar stödjer min tes att skatten och Sigurd inte knyts så nära ihop i Den 

poetiska Eddan som det görs med nibelungenskatten och Siegfried i Das Nibelungenlied. Det 

finns ingen kenning som använder Sigurds namn för att beskriva skatten. Främst används 

Fafnes namn, respektive ord orm eller drake i allmänhet, och Rhen eller flod för att beskriva 

Fornisländska Svenska

Linder loga Flodens låga

Rínar malmi Rhens gåva

Fáfni lá Fafnes bädd

Fáfnis arf Fafnes arv

Hliđfarm Grana Granes börda

Sú in áskunna Asarnas olycksgåva

Arfi Niflunga Niflungars arv

Eld á iofri ormbeđs litom Ormsängens eld

Fornisländska Svenska

Fáfnis arfi Fafners arv
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skatten. Den enda kenningen som hänvisar indirekt till Sigurd är ”Hliđfarm Grana [Granes 

börda]”,  eftersom Grane är Sigurds häst som bär nibelungenskatten på sin rygg. Annars 130

finns det vardera en hänvisning till niflungar och en till asarna i kenningarna. Därmed 

representeras skattens autonomi genom dess kenningar i de nordiska versionerna. 

 Skattens narratologiska funktion i sagans handling skiljer sig sammantaget inte så stort 

mellan de tre olika versionerna. Den största skillnaden mellan den tyska och de nordiska 

versionerna är att nibelungenskattens narratologiska påverkan i Das Nibelungenlied är störst i 

den första handlingsdelen och mindre, respektive nästan obefintlig i den andra 

handlingsdelen. Skattens narratologiska påverkan i den nordiska versionen är jämnstor i båda 

handlingsdelar av sagan. I Das Nibelungenlied är skatten från början ett yttre symboltecken 

för välde och makt och agerar, framför allt i den första handlingsdelen, som 

handlingspådrivare. Skatten är Siegfrieds största kännetecken och ger honom biljetten in i 

burgundernas höviska värld. Handlingen sätts alltså igång främst genom nibelungenskatten. I 

de nordiska versionerna däremot förknippas skatten med drakens dråp som har till följd att de 

två hjältebragderna öppnar dörrar för Sigurd. Därmed är skatten i de nordiska versionerna inte 

Sigurds enda kännetecken för att driva fram handlingen. Skattens roll minskas på sätt och vis i 

sagans inledande del såväl i Den poetiska Eddan som i Völsungasagan. Det stödjer tesen att 

skatten och Sigurd inte är så tydligt förknippade med varandra under händelseförloppet i den 

nordiska versionen som i den tyska versionen. 

 I alla tre versioner är skatten den huvudsakliga drivkraften för mordet på Siegfried 

respektive Sigurd, även om anledningen som motiverar mordet är en annan i den tyska än i 

den nordiska versionen. I Das Nibelungenlied är det Hagen von Tronje som jagar efter 

skatten, medan i Den poetiska Eddan och Völsungasagan är det Gunnar, även om Gunnar inte 

visar en absolut besatthet av skatten som Hagen gör. Det finns alltså någon i sagan som 

obetingat vill ha skatten och det leder till mordet på Siegfried / Sigurd. 

 Siegfrieds respektive Sigurds död leder återigen till sagans andra handlingsdel som 

fokuserar på äktenskapet mellan Etzel/Atli och Kriemhild/Gudrun och striden mellan 

nibelungarna/niflungarna och hunnerna. I Das Nibelungenlied påverkar skatten inte 

 http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/germ/anord/edda/edda.htm,   resp. Lönnroth 2016: 130

391. 
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handlingen, utan där är det Kriemhilds begär efter hämnd. Skatten är bara ett symboltecken i 

slutet av sagan när Hagen ska betala en ersättning för mordet på Siegfried till Kriemhild, och 

hon fordrar skatten tillbaka medveten om att Hagen aldrig ska ge upp den, i motsats till den 

nordiska versionen där kungen Atli bjuder in Gunnar och Högne i avsikt att få skatten. Därför 

driver skatten fram mordet på niflungarna såväl i Den poetiska Eddan som i Völsungasagan. I 

prosatexten beskrivs Atlis avsikt även tydligare genom att Atli reflekterar över skatten innan 

han bjuder in Gudruns bröder. 

 Narratologiskt är skatten främst ett hjälpmedel för att driva handlingen framåt. Även 

om den fysiska skatten inte längre finns tillgänglig, driver skatten fortfarande handlingen. 

Därmed kan man säga att nibelungenskatten uppfyller kriterierna för att definiera den som en 

McGuffin. McGuffin är ett koncept som definierades av regissören Alfred Hitchcock. Det 

finns inte en enda giltig definition av konceptet men i en vidare mening definieras en 

McGuffin som ”something — a person, an object, an event — the primary purpose of which 

is to motivate the characters and therefore the plot, whether or not that ‘something‘ possesses 

any implicit significance”.  Den här definitionen av en McGuffin kan man applicera på 131

nibelungenskatten. Framför allt i Das Nibelungenlieds första del motiverar skatten Hagens 

beteende på ett sådant sätt som motsvarar en McGuffin. Hagen fokuserar på skatten och det 

leder slutligen till mordet på Siegfried, även om han, som skattens ägare, inte innebär ett hot 

eller en förändring i sig för burgunderna. Samma sak är det i de två nordiska versionerna där 

skatten också är den avgörande grunden för mordet på Sigurd. Naturligtvis har skatten i 

nibelungensagan ett stort värde som motiverar karaktärerna Hagen von Tronje och Gunnar att 

begära den; men skattens värde används aldrig inom handlingen. Såväl i den tyska som i den 

nordiska versionen nyttjar Siegfried/Sigurd skatten bara för att komma in i den höviska 

världen men inte dess materiella värde. Vidare nyttjar varken Hagen i den tyska eller Gunnar i 

den nordiska versionen skattens värde. De gör till och med motsatsen, de sänker skatten ned i 

Rhen för att kunna använda den senare. De gömmer skatten och bringar den därmed fysiskt 

utom räckhåll. Den enda som verkligen använder skattens materiella värde är Kriemhild i den 

tyska versionen när hon försöker att köpa lojalitet från okända soldater för att vara redo att 

hämnas mordet på Siegfried. Därpå stjäl Hagen von Tronje skatten ifrån henne, å ena sidan för 

 Norris J. Lacy: Medieval McGuffins: The Arthurian Model. I: Arthuriana. Vol. 15, No. 4. 131

2005. Scriptorum Press. s. 54.
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att undvika Kriemhilds hämnd men å andra sidan hade han förmodligen redan planerat att 

stjäla nibelungenskatten. Även om skatten inte påverkar sagan som en avgörande 

handlingspådrivare i Das Nibelungenlieds andra del, så påverkar skatten handlingen betydligt 

i den nordiska versionen. Såväl i Den poetiska Eddan som i Völsungasagan inbjuder Atli 

bröderna Gunnar och Högne med målet att få skatten. Varför Atli obetingat vill ha skatten 

finns ingen förklaring till, utom den vanliga att skatten är värdefull och tilldelar ägaren större 

makt. Egentligen behöver Atli inte skatten, han är en mäktig kung och Gunnar och Högne 

utgör inget hot mot honom. Trots det vill han ha skatten och därmed driver den fram 

handlingen i den andra delen. På grund av det tycker jag att nibelungenskatten kan beskrivas 

som en medeltida McGuffin i nibelungensagan. 

 Skillnaderna i skattens narratologiska betydelse för handlingen är svåra att förknippa 

tydligt med skillnaderna i presentationen av dess olika former. Skatten representerar makt i 

såväl den tyska som den nordiska versionen. I den tyska versionen förlorar skatten sin 

narratologiska drivkraft i den andra delen av handlingen. Kriemhilds önskan att få hämnas 

Siegfrieds död tar dess plats. Ingen person begär skatten i den här delen, därför spelar makt 

uppenbarligen här inte en aktiv roll längre. Das Nibelungenlieds andra del verkar fokusera 

handlingen mer på karaktärernas inre motiv än det yttre motivet, nämligen skatten. Återigen 

spelar den fortfarande en avgörande roll i den nordiska versionens andra del; såväl i Den 

poetiska Eddan som i Völsungasagan begär Atle skatten och bjuder in niflungarna med målet 

att ta skatten ifrån dem. Men varför är skatten så åtråvärd i den nordiska versionen? Enligt 

min mening kan det bara hänga ihop med skattens förbannelse, som bara finns i de nordiska 

texterna. Det verkar som om skattens förbannelse påverkar karaktärernas varseblivning och 

att de gör allt som är nödvändigt för att få den, som i det här fallet främst är mord på skattens 

nuvarande ägare. Det här mönstret återfinns redan i skattens förhistoria, där Fafne dödar sin 

egen far för att få skatten. Senare eggar Regin Sigurd att döda Fafne och planerar även att 

döda Sigurd efteråt. Det kan Sigurd undvika genom att hugga huvudet av Regin. Alla de 

följande morden på Sigurd och niflungarna sker också på grund av guldskatten. Den här 

våldsspiralen i den nordiska versionen kan man alltså förknippa med nibelungenskatten. I den 

tyska versionen är Siegfried den enda personen vars död rättfärdigas av skatten. För den här 

tesen finns inget otvetydigt bevis i texterna, trots det kan det vara en möjlig slutsats. 
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 Enligt min mening är nibelungenskatten en av de centrala krafterna som driver fram 

handlingen. I den tyska versionen skulle det inte finnas en första del om inte skatten fanns. I 

de nordiska versionerna skulle inte finnas en andra del utan guldet. Även om det finns några 

skillnader mellan versionerna är skatten ändå i slutändan den huvudsakliga 

handlingspådrivaren i såväl den tyska som de nordiska versionerna. 
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7. Slutord 

Avslutningsvis vill jag återkoppla till mina inledande tankar till den här uppsatsen. Jag valde 

ett ämne som knyter an till såväl tysk som nordisk medeltidslitteratur och genomförde en 

narratologisk analys av nibelungenskattens roll. Jag undersökte främst dess presentation och 

narratologisk funktion i sagan. Därför valde jag tre, enligt min mening, betydelsefulla texter 

som behandlar nibelungensagan, den tyska Nibelungenlied och två nordiska texter, Den 

poetiska Eddan och Völsungasagan. 

 Analysen visade att nibelungenskatten spelar narratologiskt en stor roll under sagans 

händelselopp. Dock finns det skillnader mellan den tyska och den nordiska versionen. I den 

tyska Nibelungenlied påverkar skatten framför allt den första handlingsdelen, medan i de två 

nordiska texterna påverkar skatten båda handlingsdelarna. I Das Nibelungenlied driver skatten 

handlingen och är slutligen den avgörande anledningen till mordet på Siegfried. Mordet på 

Siegfried, respektive Kriemhilds önskan att hämnas Siegfried, är den narratologiska 

drivkraften i den andra handlingsdelen. I den nordiska versionen är skatten den avgörande 

drivkraften för mordet på Sigurd i den första delen samt för dråpet på niflungarna i den andra 

delen.  

 Jag har stött min analys på olika narratologiska teorier, framför allt i den första delen 

av analysen där jag fokuserade på varje text för sig. I den övergripande analysen diskuterar 

jag resultaten från de enskilda analyserna för att undvika för många upprepningar. De 

narratologiska teorierna, som jag använde i min uppsats, är delvis svåra att applicera på de 

undersökta texterna. Narratologiska strukturer, som Das Brautwerbungsschema och den 

bakslugna inbjudan, som jag använde för att undersöka den tyska Nibelungenlied passade bra 

på den tyska texten. För de här teorierna var den tyska texten givande, i motsats till de 

nordiska texterna där jag valde att använda Propps sagakategorier. Problemet med Propps 

analysmetoder var att de utvecklades från ryska sagor som uppenbarligen skiljer sig på stort 

sätt från nibelungensagan. Det finns några likheter mellan Propps sagakategorier och den 

undersökta sagan men i stort sett finns det fler skillnader än likheter. 

 I min uppsats koncentrerar jag mig på skattens effekt för handlingen men naturligtvis 

finns det ytterligare narratologiska faktorer i nibelungensagan; till exempel bråket mellan 

Kriemhild och Brunhild, respektive Gudrun och Brynhild, som Hagen respektive Gunnar 
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nyttjar till deras fördel. Kvinnosynen i den här sagan har redan undersökts på olika sätt men, 

mig veterligen, inte med hjälp av narratologin. Enligt min mening kan narratologin hjälpa oss 

att få en djupare förståelse för hur texterna, i det här fallet medeltida texter, är uppbyggda. 

Därför hoppas jag att min uppsats öppnar för en bredare diskussion om narratologi i 

nibelungensagan samt allmänt i medeltidslitteraturen. 
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