
Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages, 3: Poetry from Treatises 
on Poetics, utg. Kari Ellen Gade med Edith Marold. Turnhout: Brepols 
2017. 

I detta band av Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages (nedan 
SkP) återfinns många av skaldediktningens flaggskepp, och på grund av 
de isländska grammatikernas urvalsprinciper hör dikterna i detta band till 
de mest källkritiskt pålitliga i hela korpusen. De viktigaste mytologiska 
dikterna, såsom Ragnarsdrápa, Haustlǫng och Þórsdrápa, är här, och 
överhuvud taget lejonparten av den mytologiska skaldediktningen. De 
tekniskt mest avancerade dikterna är också här, liksom de dikter som 
tydligast visar hur den inhemska traditionen mötte den latinska lärdomen. 
SkP 3 är därmed en milstolpe för studiet av fornvästnordisk litteratur, 
språk och kulturhistoria.

Jag börjar här med några ord om den nya utgåvan som helhet, som 
en bakgrund för bedömningen av dess tredje band. I likhet med andra 
band innehåller SkP 3 en omfattande redovisning av käll materialet och 
tidigare utgåvor. Den uttryckliga redovisningen av kenningarna samt 
kommen taren bidrar till att göra utgåvan användarvänlig, och projektet 
som hel het är ovärderligt, inte minst i en tid då jakten på publicerings
poäng gör långsiktiga projekt som bygger förutsättningarna för gene
rationer av framtida forskare till de stora förlorarna, åtminstone inom 
huma niora. Vikten av detta initiativ och av viljan att genomföra det, de 
poli tiska vindarna till trots, kan inte nog understrykas. Dagens klimat 
har dock medfört en förändring i förhållande till hur arbetet skulle ha 
utförts under filologins storhetstid på sent 1800 och tidigt 1900tal. Den 
gången kunde en framstående forskare viga så gott som all sin tid åt forsk
ningen, och han kände sällan behov för att redogöra för varje detalj i sina 
tanke processer. Han besatt dessutom en kompetens som de flesta av oss 
idag bara kan drömma om. Idag har vi andra förutsättningar, och förvänt
ningarna på redovisning är större. Detta nödvändiggör samarbete, vilket i 
sin tur medför både för och nackdelar. En uppenbar fördel är att arbets
processerna faktiskt redovisas och att det därmed blir lättare att förstå 
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ut givarens val. Den kanske största nackdelen med en utgåva där många 
utgivare är ansvariga för mindre delar är att den blir ojämn. Efterhand 
lär man känna en allsmäktig utgivare som Finnur Jónsson, man förstår 
hans prioriteringar och kan ta ställning till dem utifrån denna personliga 
bekant skap. Denna möjlighet bjuds inte i den nya utgåvan, och såväl 
bruket som bedömningen av den måste därmed bli något fragmenterat.

”Introduction” i SkP 3 kontextualiserar volymens poesi i dess gram
matiska sammanhang. Många av dikterna är långt äldre än denna kontext 
och behandlas i forskningen oftast med utgångspunkt i skaldernas egen 
tid. Dock skulle mycket av den poesi som är av störst religions och 
kultur historiskt intresse inte ha traderats om det inte vore för Snorres och 
andra lärdas intresse för dess grammatiska dimension. Grammatica var på 
den tiden ett studium av både språk och litteratur, och mytologin befann 
sig innanför dess råmärken. SkP 3, i likhet med andra band av utgåvan, 
organi serar och kontextualiserar poesin i ett slags kompromiss mellan ett 
produk tions och ett receptionshistoriskt perspektiv, alltså enligt skalder 
såväl som enligt traderande texttyp. Även om denna lösning kräver att 
läsaren ibland måste konsultera flera band för att läsa poesin av en och 
samma skald är det en nyvinning att utgivarna på detta vis får möjlighet 
att sätta fokus på hur poesin har traderats till oss. Detta är i allra högsta 
grad fallet med poesi som har traderats i grammatiska verk, såsom Snorres 
Edda, eftersom uppfattningen av vad grammatik omfattar har ändrat sig 
så radikalt sedan medeltiden och en förståelse för denna traderingsgrens 
sär drag därför är mycket viktig för att bilda sig en uppfattning om hur den 
kan ha påverkat återgivningen och inramningen.

Denna volym innehåller Bragis poesi, som på goda grunder kan anses 
vara den äldsta vi har bevarad, såväl som Þjóðólfrs Haustlǫng och Eilífrs 
Þórs drápa, som båda innehåller unikt mytologiskt material. På grund av 
att olika utgivare tar ansvar för olika dikter är behandlingen som sagt 
ojämn: exempelvis följer tolkningen av Haustlǫng i stort sett Finnur Jóns
son, medan utgivarna av Þórsdrápa har gjort ett betydligt grundligare 
och mer självständigt arbete. Valet av läsningar och tolkningar framstår 
över lag som välbalanserade och i sin helhet som de bästa hittills. Detta 
är typiskt för SkP, åtminstone som jag förmår rekonstruera utgivarnas 
metod: de grundar sig på Finnur Jónssons utgåva men eftersträvar en text 
med färre emendationer och syntaktiska krumsprång. För detta ändamål är 
utgivarnas främsta redskap oftast Ernst Albin Kocks anmärkningar silade 
genom utgåvor i serien Íslenzk fornrit, där de flesta av Kocks vildare 
utspel har avlägsnats till förmån för en nykter läsning. När det gäller 
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grammatisk litteratur, inklusive Snorres Edda, har denna inte utkommit i 
Íslenzk fornrit, men Anthony Faulkes har i sin förträffliga utgåva utfört ett 
arbete som utan tvivel kan mäta sig med standarden i Íslenzk fornrit. Den 
nyckel roll som Íslenzk fornrit och Faulkes utgåva fyller framgår sällan 
av SkP, eftersom dessa utgåvor till stor del förmedlar äldre forskning och 
referenserna därför hänvisar till denna forskning, men SkP väljer ett lika 
balan serat perspektiv Íslenzk fornrit och Faulkes: de mer extravaganta 
tolk ningarna nämns och avfärdas. När det kommer till SkP 3 och de myto
logiska dikterna i volymen är detta tillvägagångssätt ovärderligt. De flesta 
som saknar filologisk träning håller sig vanligtvis undan dessa dikter, 
efter som deras form är så krävande, men deras innehåll är oundgängligt 
för studiet av nordisk mytologi, och de utgör i alla händelser grundlaget 
för stora delar av Snorres prosaframställning, som alla kan tillgodogöra 
sig. Sin relativa ogenomtränglighet till trots, och kanske delvis på grund av 
den, har dessa dikter tilldragit sig en forskningslitteratur vari sannolikhet 
inte alltid är den princip som styrt forskarnas val. SkP väljer generellt 
en sannolik läsning som gör att den kan stå som en tongivande utgåva i 
hundra år, precis som Finnur Jónssons utgåva har gjort och i någon mån 
kommer fortsätta att göra. I detta avseende har utgivarna axlat ett ansvar 
som motsvarar deras ambition. 

Likväl finns det somligt att anmärka, och då särskilt i kommentarerna 
till dikterna. De två volymerna innehåller så mycket material att jag här 
begränsar min kritik till ett fåtal exempel som jag menar vara av särskilt 
intresse. I vissa fall kan en forskares inskränkning till sitt eget fält ge 
orimliga utslag, som då det föreslås att en runpinne kan ha förmedlat en 
längre skalde dikt på 800talet (SkP 3, s. 29). Denna observation tycks 
förhålla sig mer till 1200talets rekonstruktion av forntiden än till runo
logisk sannolik hetsbedömning. Av större vikt är att Kormákrs Sigurðar
drápa presenteras, inte som en, utan som flera dikter. En av de angivna 
orsakerna är att ordet yngvi, som är ett heiti (poetisk synonym) för 
’härskare’, läses bokstavligt som ’härskare av ynglingaätten’. Att läsa de 
många poetiska synonymerna för ’härskare’ bokstavligt är ett vanligt fel 
bland historiker, men det är något förvånande att se det hos filologer. Det 
andra skäl som anges är att ordet mœrr ’berömd’ enligt utgivarna inte 
kunde ha använts om Hákon när han fortfarande var en ung man, och att 
detta ord därför måste höra till en dikt om honom själv snarare än om hans 
far. Här ligger problemet åter i en alltför bokstavlig läsning. Mottagarna 
av panegyrik (i detta fall Sigurðr jarl och hans son Hákon) beskrivs som 
regel alltid som förträffliga och att använda dikternas superlativa uttryck 
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som grundlag för historisk rekonstruktion leder snabbt in på villospår. 
Skalde dikt är vårt rikaste daterbara, samtida textmaterial från Norden för 
perioden före 1100talet, eftersom runinskrifter sällan kan dateras med 
samma precision och ofta är mycket formelartade. Skaldediktningens 
historiska värde kan därmed svårligen överskattas, men materialets 
karaktär gör att källkritiken med nödvändighet måste ta större litterära 
hänsyn än vad som vanligen är fallet. Sigurðardrápa har en typ av refräng 
som är unik för denna dikt fram till 1200talet, nämligen ett parentetiskt 
myto logiskt inskott som avslutar fjärde versen i de halvstrofer som 
sanno likt tillhörde stefjabálkr (den del av dikten som innehöll refräng). 
Plötsligt, till synes utan koppling till diktens övriga innehåll, får åhöraren 
höra sådant som ”Tor sitter i sin vagn”. Snorre skulle senare använda 
Kor mákrs dikt som modell för sitt versmått hjástælt ’med sidoställda 
tillägg’. Även om äldre utgivares rekonstruktion av äldre dikter ibland 
kan ifrågasättas framstår det som ett sunt antagande att olika strofer som 
alla är tillskrivna samma skald och som innehåller en refräng av en typ 
som är unik i korpus kommer från en dikt som innehöll denna typ av 
refräng. Att låta denna observation ge vika för en bokstavlig läsning av 
poetiska synonymer och panegyriska överdrifter tyder på en problematisk 
förståelse av skaldediktstraditionen. 

Behandlingen av andra strofen av Haustlǫng kan tjäna som exempel på 
ytter ligare två idiosynkratiska drag (s. 434–35). Här används ordet ófyr
skǫmmu för att ersätta fyr óskǫmmu ’för en okort tid sedan, för länge sedan’. 
Precis som på svenska negerar ó på norrönt ett adjektiv och står annars 
aldrig före ett adverb som modifierar ett adjektiv (alltså *oförkort tid 
sedan). Vi har således här ett uppenbart fall av tmesis, alltså uppsplittring 
och omorganisering av ett sammansatt ord. En av Ernst Albin Kocks käpp
hästar i hans flera tusen paragrafer långa attack på Finnur Jónssons utgåva 
var dock att tmesis var del av Finnurs förvanskning av skaldernas natur
liga uttryck. Denna hållning har utgivarna av SkP övertagit från Kock, 
och ehuru den i åtskilliga fall är försvarbar går den andra gånger för långt. 
I detta fall visar det sig i analysen av ó-fyr-skǫmmu: ”The negative prefix 
ó is here attached to the adverbial fyr skǫmmu”. Ó prefigerar dock inte 
fraser, bara enskilda ord, och om utgivarna inte hade låtit sig styras av 
Kocks axiom om skaldernas naturliga språk, vilket står i bjärt kontrast till 
den empiri som står att uppdriva i dikterna själva, hade de kunnat undgå 
en felaktig beskrivning av hur detta prefix fungerar. 

I kommentaren till samma strof beskrivs kenningen bjarga Gefnar 
byrgitýr (bergens Gefns [jättekvinnans] tillflykts [grott] gud [jätte]) 
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som en inverted kenning. SkP använder denna term om kenningar som 
inne håller sammansatta ord, men detta är minst sagt förvirrande, eftersom 
ingen omkastning (inversion) äger rum i dem: byrgis týr och byrgitýr 
fungerar på exakt samma sätt (SkP 1, s. cxlii). Dessutom för namnet 
tankarna till kenningar som Egills dalmiskunn fiska (fiskars dalnåd), 
som faktiskt kräver omkastning till dalfiska miskunn (dalfiskars [ormars] 
nåd [sommaren, som är nådig mot kallblodiga djur]). Det är frestande 
att föreställa sig att utgivarna har myntat termen utifrån Egills berömda 
kenning men sedan använt den på alla kenningar med sammansatta 
led. Oavsett vad som är den riktiga förklaringen står de utan en term 
för kenningar där omkastning äger rum, medan de använder inverted 
kennings för att beskriva kenningar utan inversion. 

Slutligen kan det om Haustlǫng som helhet sägas att detta är en av de 
dikter som är viktig för frågan om Snorres Eddas ursprungliga form. I lik
het med Ragnardrápa och Þórsdrápa saknas den i Uppsalahandskriften, 
och de flesta menar att dessa dikter inte fanns med i Snorres text. SkP 3 
tar inte upp denna fråga när det gäller någon av de tre dikterna, trots att 
ett nytt fokus på traderingskontext präglar utgåvan som helhet. Samtidigt 
för söker utgivarna heller inte rekonstruera dikternas ursprungliga till
komst kontext. Det framstår därmed som något oklart var utgivarnas fokus 
egentligen ligger: trots sitt ökade fokus på reception har SkP inget att 
säga om den mest uppenbara receptionshistoriska frågan som gäller de 
viktigaste mytologiska skaldedikterna. Här har strävan efter en kompro
miss mellan ett produktions och receptionshistoriskt perspektiv lett till 
att läsaren inte får något av dem.                   

De punkter jag kritiserar ovan gäller främst idiosynkratiska val, där 
skalde diktningens övergripande karaktär och välgrundade principer för 
dess studium har fått stå tillbaka för uppfattningar som inte uttryckligen 
moti veras. En av SkP:s främsta styrkor är att den överlag undviker sådana 
lös ningar, och att ett så ambitiöst projekt kan kritiseras på enskilda punkter 
är inte förvånande. Sammanfattningsvis kan det sägas att SkP som helhet 
är en produkt av humanistisk grundforskning när den är som bäst, och 
detta i en tid då sådan grundforskning överlag missgynnas av politiska 
och ekonomiska faktorer. Utgåvan gör stora landvinningar genom att den 
innehåller så mycket mer än äldre utgåvor, men trots att den i många 
avseenden framstår som en fläkt från filologins storhetstid bär den också 
prägel av senare årtiondens utvecklingar. Detta gäller särskilt utgåvans 
fokus på tradering och reception, och även om detta inte alltid är fullt 
genom fört redovisar SkP alltid på vilken sida i handskriften en strof åter
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finns. Denna lilla detalj är en enorm landvinning som tillsammans med 
den alltmer fullständiga tillgängligheten av handskriftsbilder på nätet gör 
att studenten eller forskaren lätt kan gå ad fontes för både produktions 
och receptions historiska ändamål. 

Mikael Males
Universitetet i Oslo
Institutt for lingvistiske og nordiske studier
mikael.males@iln.uio.no 


