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och rationell maskulinitet. I ljuset av Nordenstam 
och Olin-Schellers beskrivning av lättlästa pojkro-
maner, hade det varit intressant om även Asklund 
tittat på sina exempel utifrån ett klassperspektiv.

Flickskapet har inom både utgivning och forsk-
ning tilldragit sig särskild uppmärksamhet under 
senare decennier. Mia Österlund, vars antologibi-
drag ger den mest utförliga introduktionen till flick-
tematiken, beskriver utvecklingen som en postfemi-
nistisk flickmaktsvåg (219), med förankring i såväl 
en individualistisk och kommersiell vurm för girl 
power som queerteoretiska och postkoloniala per-
spektiv på feminism och femininitet. Sammantaget 
ger antologin en rad intresseväckande perspektiv på 
flickskapet och speglar därmed det vitala fält som 
flickforskningen har utgjort under tvåtusentalet. 
Österlund skriver om ”visionära flickskildringar” 
präglade av ett kreativt lekfullt förhållningssätt 
till flickskapet. I övrigt behandlas flickskildringen 
särskilt av Maria Nilson, Lena Kåreland och Åsa 
Warnqvist. Utifrån bland annat cripteori diskute-
rar Nilson flickgestalter som på magisk väg genom-
går kroppsliga transformationer. Kårelands bidrag 
handlar om våldsbenägna flickor och Wranqvist 
studerar serieromaneras flickskildringar.

Särskilt intressant finner jag diskussionen om 
hur traditionellt manliga motståndsstrategier av 
våld och kriminalitet fungerar inom ramen för 
flickskildringen. Enligt Kåreland är det först på 
senare tid som den våldsbenägna flickgestalten har 
tagit plats inom svensk ungdomslitteratur. Både 
hon och Wranqvist resonerar kring hur en sådan 
flicktyp kan uppfattas i relation till ambitionen att 
vidga flickskapets potentiella innehåll. Warnqvist 
lyfter risken för maskulinisering, det vill säga att 
våldsamma flickgestalter kan innebära ”en avfemi-
nisering av flickan”, men framhåller också att fi-
guren även kan innebära ett vidgande av flickska-
pet (175). Kåreland argumenterar för den senare 
ståndpunkten. De litterära flickornas våldshand-
lingar innebär ett ambivalent förhållningssätt till 
de manliga – en ”manlig femininitet” (199). Ett 
belysande exempel hämtar Kåreland från slutsce-
nen i Jessica Schiefauers Pojkarna, där huvudperso-
nen Kim – en flicka som på magisk väg förvandlas 
till pojke om nätterna –, sparkar ihjäl sin ledsagare 
inom pojkvärlden efter att ha sett honom våldta 
en flicka. Våldet utför Kim med sin pojkkropp, för 
henne förknippad med handlingskraft och styrka, 
men ilskan som driver handlingen menar Kåreland 
kommer ur flickskapets erfarenhet: ”Det är den för-
smådda flickan som sparkar, en flicka som också 

är representant för alla utnyttjade och våldtagna 
flickor.” (213)

Warnqvists artikel behandlar serieromanen, en 
genre som både inom ungdoms- och vuxenlittera-
turen har haft en rik utgivning de senaste åren. Det 
samtidsaktuella fångas även tematiskt då Wran-
qvist undersöker könsöverskridanden och trans-
perspektiv. Att barn- och ungdomslitteratur be-
handlar transfrågor är nytt, men under de senaste 
åren har det kommit allt fler titlar. Warnqvist re-
sonerar intressant om hur det är möjligt att iden-
tifiera en etableringsfas när företeelser eller identi-
teter som anses avvika från samhällets normer in-
tar en mer synlig plats inom skönlitteraturen: ”I 
denna etableringsfas är syftet ett försök till inklu-
dering och ett vidgande av rådande normer, men 
trots det är verk där det icke-normativa represen-
teras utan att också problematiseras mycket ovan-
ligt.” (178) Warnqvist framhåller dock serieroma-
nens bildberättande som särskilt väl lämpat för att 
representera transerfarenhet utan ett problematise-
rande förhållningssätt, och artikeln ger två exempel 
på sådana skildringar.

Sammanfattningsvis utgör Mångkulturell barn- 
och ungdomslitteratur och Samtida svensk ungdoms-
litteratur två intressanta och viktiga bidrag till det 
svenska barn- och ungdomslitteraturfältet. För-
utom att fylla luckor i universitetens och högsko-
lornas litteraturkurser, har många av bidragen en 
direkt relevans för grund- och förskollärare, bib-
liotekarier, förläggare och andra som arbetar med 
barns och ungdomars läsning. Förhoppningsvis 
kommer antologierna att nå även dem.

Tuva Haglund

Agneta Ney, Bland ormar och drakar. Hjältemyt och 
manligt ideal i berättartraditioner om Sigurd Faf-
nesbane. Nordic Academic Press. Lund 2017.

Sigurd Fafnesbane är kanske den mest berömde 
hjälten i fornnordisk mytologi och germansk hjäl-
tediktning. Historien om hans liv – hur han dräper 
draken Fafner och stjäl hans skatt, förför valkyrian 
Brynhild, för att sedan gifta sig med Gudrun, innan 
han till sist blir dräpt av Gudruns bror – har med 
tiden fått stor spridning. Det är främst genom ed-
dadiktningen och Völsunga saga, men också via den 
europeiska hjältediktningen vi känner Sigurd. Han 
återfinns även i en mängd ristningar och i medel-
tida bildkonst.
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Historikern Agneta Ney har i Bland ormar och 
drakar. Hjältemyt och manligt ideal i berättartra-
ditioner om Sigurd Fafnesbane (2017) undersökt 
vilka manlighetsideal som traditionen om hjälten 
Sigurd förmedlar. Syftet är mer precist ”att belysa 
berättartraditioner om Sigurd Fafnesbane och hur 
de uttrycktes i olika kommunikativa kontexter över 
tid” (14). Ney intresserar sig för genre och ideo-
logi och hur Sigurdtraditionen varierar från edda-
diktningen och olika sagagenrer till medeltida bild-
konst och ikonografi.

Hennes huvudkällor är förutom Völsunga saga 
och Eddukvæði (Eddadikter) också Edda Snorra 
Sturlusonar (Snorres Edda), Norna-Gests þáttr (Tå-
ten om Norna-Gäst), riddarsagan þiðriks saga af 
Bern, anglosaxiska Beowulf samt tyska Nibelungen-
lied. Den ikonografiska Sigurdtradition som ingår 
i källmaterialet är främst skandinaviska ristningar 
men också Överhogdalsbonaderna, norska kyrko-
portaler och brittiska stenkors.

Ney vill undersöka konstruktionen av manlig 
identitet i Sigurdstraditionen. Den tidigare forsk-
ningens bild av en ”hegemonisk maskulinitet som 
tillskrivits kungar, kungasöner med flera” får henne 
att vilja ”studera hur mäns relationer till varandra 
såg ut och vad de grundade sig på” (15). Till avsikts-
förklaringen hör också en vilja att problematisera 
maskuliniteten ”i förhållande till uppfattningar om 
det kvinnliga, som rimligen också varierar i olika 
genrer” (15). I kapitel ett, ”Episkt berättande som 
källa till myt och manlighet”, tar hon avstamp i 
medeltidslitterär maskulinitetsforskning. Här re-
dogörs för forskning som visat på vikten av man-
lig vänskap och hur genusrollerna varierar mellan 
chanson de geste och riddarromaner. Det handlar 
om generationskonflikter mellan fäder och söner 
och hur etableringen av arvsordningen påverkade 
yngre söners vuxenblivande i riddarromanerna. 
Frågan som Ney ställer sig är om liknande kon-
struktioner av den manliga individen/identiteten 
går att se i de källor som berättar om Sigurd Faf-
nesbane? Vad har Sigurd för tillgångar och politisk 
makt och hur ser i så fall den makten ut? Ställs den 
avpolitiserade individen i centrum också i nordiskt 
episkt berättande?

Den studie som sedan följer är indelad i fyra 
större kapitel: ”Sigurdsmotiv i vikingatida och 
medeltida litteratur”, ”Från mytologisk drakdödare 
till hövisk riddare”, ”Sigurdsmotiv i senvikingatida 
och medeltida bildkonst” och ”Från kvinnocentre-
rad eddadikt till manscentrerad ikonografi”.

Kapitel två behandlar Eddadiktning, Fornal-

darsagor, Snorre Sturlassons Edda och forneng-
elsk och germansk hjältediktning. Ney går ige-
nom de Eddadikter som har Sigurdmotiv, och re-
fererar i sin övergripande presentation av genren 
till litteraturvetenskapliga forskare, bland andra 
Lars Lönnroth, Jónas Kristjánsson, Joseph Harris 
och Daniel Sävborg. Hon ser den sistnämndes te-
matiska metod (som går ut på att jämföra eddadik-
terna sinsemellan utifrån stil, teman och struktur) 
som fruktbar, och hennes genomgång av eddadik-
terna med Sigurdsmotiv innehåller tydliga presen-
tationer av källtexterna för den läsare som själv vill 
gå direkt till dem.

Ney läser eddadikterna med fokus på sociala 
band, släktband och den gåvoekonomi eller ”gåvo-
kultur [som är] förknippad med det rådande mans-
idealet” (37). ”En av utgångspunkterna för den här 
boken är att belysa vitala band mellan män i förstat-
liga samhällen”, skriver hon. (51)

Sigurds historia presenteras så som den fram-
ställs i eddadikterna. I ”Reginsmál” skildras Sigurds 
ungdomstid och manlighetsprocess, ”Fáfnismal” 
handlar om Sigurd som drakdödare och ”Sigurd-
rífumál” – en valkyriemonolog, skildrar hur Sigurd 
möter valkyrian Sigdriva/Brynhild. Hon lär Sigurd 
runkonst ”men också läkekonst och hur han ska få 
mer kunskap om sätt att hantera konflikter och ut-
maningar samt motstå lockelser av olika slag” (46).

Sedan diskuteras Fornaldarsagorna, och här är 
det naturligtvis Völsunga saga som ges mest ut-
rymme. ”Völsunga saga är inte den äldsta skriftliga 
källan om Sigurd Fafnesbane, men den utförligaste 
och mest sammanhängande”, och sagan kan delas 
in i en mytologisk och en hövisk del. (59) Sigurds 
eventuella historiska förebilder tas upp och även 
diskussionen om hur muntlig och skriftlig tradi-
tion förhåller sig till varandra i sagatraditionen. 
Persongalleriet i Völsunga saga är till stor del det-
samma som i den poetiska eddans hjältediktning, 
men med vissa skillnader. Ney diskuterar här även 
hur Sigurd förekommer i Norna-Gests þáttr (Tåten 
om Norna-Gäst).

De versioner av Snorre Sturlassons Edda som 
finns i handskrifterna Codex Regius och Codex Up-
saliensis diskuteras. Med hänvisning till Jenny Jo-
chens forskning påpekas att Snorre ger mindre ut-
rymme åt kvinnorna i Sigurdstraditionen och det 
noteras även att Snorre i Heimskringla är upptagen 
av manlig skönhet, särskilt då hår och ögon.

I Beowulf är det Sigurds far Sigmund som dö-
dar draken – någon Sigurd figurerar överhuvud-
taget inte i verket. ”Den genealogiska länken mel-
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lan manliga släkter och hur makten ska ärvas är 
ett grundläggande tema i Beowulf ” (73), menar 
Ney, och diskuterar hur relationen Sigmund/Si-
gurd/drakdödandet ska tolkas. Också riddarsagan 
þiðriks saga af Bern präglas av en ”militär maskuli-
nitet” och ett fokus på relationerna ”mellan kungar 
och söner, mellan kungar och riddare och mellan 
riddare och riddare” (80). Ney jämför med Völs-
unga saga och sist i kapitel två tas även tyska Ni-
belungenlied upp. Vi får ta del av namnlikheter och 
-skillnader, släktförhållanden samt intertextuella 
samband mellan de olika versionerna av historien.

I nästa kapitel mejslas de övergripande linjerna i 
analysen fram tydligare – det som antyddes i text-
genomgången i kapitel två blir nu klarare. Under 
rubriken ”Släktskap och identitet” diskuteras ät-
tens betydelse. Släktlojalitet och släktkonflikter 
gavs stort utrymme i såväl den isländska som den 
medeltida europeiska litteraturen. Ney analyserar 
släktens betydelse för högättade män, släkten är en 
viktig utgångspunkt för hjältens status och fram-
gångar. Namnens betydelse och vikten av ”att bli 
som sitt namn” samt far-son-relationer diskuteras.

Vidare redogörs för dispyter om Sigurds hjäl-
testatus i den tidigare forskningen. Här ges exempel 
på vad som gör Sigurd till en typisk hjälte; han är 
modig, vacker, givmild, vänlig, vapenskicklig, väl-
formulerad. Han har ”vassa ögon”, en alldeles egen 
häst, Grane, och ett skarpt svärd som Fafners bro-
der Regin smitt. Hans stora mandomsprov är dö-
dandet av draken, men det är mötet med valkyrian/
den kunskapsförmedlande kvinnan som slutligen 
gör honom till man. Ney beskriver också vad som 
händer då ”Sigurd blir hövisk”.

I den ikonografiska Sigurdstraditionen på väst-
nordiskt område finns, enligt den norske konst-
historikern Martin Blindheim, fyrtioen tänkbara 
Sigurdsmotiv från vikinga- och medeltiden som 
sammanfaller med litterära motiv. De finns främst 
i Norge och Sverige, men också på Isle of Man, i 
England, Ryssland och Danmark. Ney utgår från 
Blindheims översikt och går igenom, presenterar 
och kommenterar hur Sigurd framställs här. Hon 
fortsätter med en genomgång av den ikonografiska 
Sigurdstraditionen på östnordiskt område, som i 
huvudsak består av Sigurdsristningar i Närke, Upp-
land, Södermanland och Gästrikland. Ramsunds-
ristningen nära Eskilstuna är den kanske mest be-
römda. Sigurd förekommer också på Gökstenen, 
Drävlestenen i Altuna och Stora Ramsjö-stenen 
i Vittinge. Även i Ockelbo, Årsunda och Öster-
färnebo återfinns stenar med Sigurdsmotiv. Kapit-

let fortsätter med en beskrivning av de gotländska 
bildstenarna och Ney diskuterar tänkbara Sigurds-
motiv på dessa och om stenarna kan betraktas som 
”en gotländsk version av ’völsungarnas saga’ ” (240).

Boken avslutas med en diskussion av berättartra-
ditioner i kontinuitet och förändring. Ney reflek-
terar över bildkällornas motiv i relation till tex-
terna och kommer in på frågor om ideologi, kul-
turella koder och underliggande mentaliteter i lit-
teraturen.

Hon menar att navet för männens handlande 
i Völsunga saga är hur kvinnorna agerar. Även ed-
dans hjältediktning menar hon ”är i själva verket 
kvinnocentrerad” och ”kunskapscentrerad” (256). 
Dock ser hon en utveckling i hur valkyrian i den 
höviska delen av sagan flyttas in i jungfrukamma-
ren, och ges en mer beskedlig roll som broderande 
sällskapsdam. Det är när Sigurd lever vidare i en 
kristen kontext som motivet blir mer uteslutande 
manligt. I den kristna kontexten får Sigurd ”fullt 
upp med sig själv i ett slags individualiseringspro-
cess”, där han genom ”iscensättningen av en hövisk 
kultur och en feodal kärleksdiskurs tillerkänns […] 
en riddares identitet”. (270) Boken tecknar alltså en 
utveckling från ett kollektivistiskt ideal där bröder, 
fäder och söner utgör ett slags krigarkollektiv i ed-
dadiktningen och Völsunga sagas mytologiska del, 
till ett mer hierarkiskt och individcentrerat mansi-
deal i de höviska texterna. Ney ser också en utveck-
ling från ett mer kvinnocentrerat berättande till att 
den höviske Sigurd blir en historia om manlig indi-
viduation och mognad.

I sin helhet är detta en informativ och detaljrik 
bok som kartlägger Sigurdsmotivets spridning och 
variationer över tid och mellan olika litterära tex-
ter och konstnärliga kontexter. Det är ett stort och 
disparat källmaterial som Neys undersökning spän-
ner över. Även om jag i förstone upplever att hen-
nes studie har lite väl mycket av utförlig materialge-
nomgång över sig, framträder efterhand de centrala 
linjerna i hennes analys: Utvecklingen från den för-
kristna manliga kollektivismen och det kvinnocen-
trerade berättandet till den kristna, höviskt hierar-
kiske och självcentrerade riddar-Sigurd.

Möjligen hade diskussionen om Sigurds masku-
linitet och de manlighetsideal som hans historia 
förmedlar kunnat problematiseras och utvecklas än 
mer; ibland besvaras analysens frågor förhållande-
vis snabbt genom att svar hittas i tidigare forskning. 
Här finns en mängd intressanta iakttagelser som på 
sina håll hade vunnit på att utvecklas. Litteratur-
vetaren i mig hade ibland önskat lite mer poetiskt 
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utbroderade tolkningar, lite mer av kritiskt ifråga-
sättande diskussion kring det manliga hjälteideal 
som Sigurd personifierar.

Men med tanke på materialets heterogenitet 
och omfattning förstår jag att det är omöjligt att 
gå på djupet i alla detaljer, och att det är en avväg-
ning mellan att göra personliga tolkningar kring 
enskildheter och mejsla fram övergripande linjer 
i ett stort historiskt material. Det den här boken 
saknar i animerande litteraturtolkningar kompen-
serar den för i spännvidd och historisk överblick. 
Det Ney föresatt sig att göra: att belysa hur berät-
tartraditioner om Sigurd Fafnesbane varierar mel-
lan olika kommunikativa kontexter, gör hon på 
ett förtjänstfullt vis, och boken väcker tankar om 
förhållandet mellan form och innehåll och hur ett 
visst innehåll, eller stoff, förändras och skiftar skep-
nad beroende på form och framställningskontext. 
För den lärare som ska undervisa i den norröna lit-
teraturen, samt den läsare som vill fördjupa sig i 
Sigurdstraditionens spridning i isländsk litteratur, 
medeltida epik och senvikingatida och medeltida 
bildkonst, utgör Neys bok utan tvekan en sakkun-
nig och instruktiv genomgång.

Katarina Båth

Norrlandslitteratur. Ekokritiska perspektiv. Red. Pe-
ter Degerman, Anders E. Johansson & Anders Öh-
man. Makadam. Göteborg och Stockholm 2018.

Den som för så där tio-femton år sedan visade in-
tresse för ekokritisk litteraturforskning fick ofta 
förbryllade, kanske rentav raljanta, kommentarer 
från sina kolleger. Vad har naturen med litteratu-
ren att göra, annat än som fond för litterära figurers 
agerande? Hur kan man säga något om världen om-
kring oss genom att undersöka litterära represen-
tationer av den? Litteraturen är väl ett mänskligt, 
kulturellt och språkligt alster, långt borta och helt 
avskilt från verklighetens ekosystem? Detta är di-
lemman som ekokritiken förvisso fortfarande har 
att hantera, men trots det – eller kanske just tack 
vare ett ökat intresse för sådana frågor – har forsk-
ningsinriktningen vuxit snabbt i Sverige. Ekokri-
tik är idag en etablerad och produktiv del av forsk-
ningen om såväl äldre som nyare litteratur. Detta 
torde ha både yttre och inre orsaker: yttre i form 
av en allt större medvetenhet om människans för-
ödande framfart i den materiella världen och där-
med hotande miljö- och klimatkris, och inre i form 

av utvecklingen av teoribildningar som utgår från 
en kritik mot antropocentrism och andra rådande 
maktförhållanden, som till exempel posthumanism 
och kritiska djurstudier. Genom att diskutera etiska 
förhållningssätt till och fästa fokus på den icke-
mänskliga ”naturen” – djuren, växtligheten, vatt-
net, vinden och jorden – i litteraturen, möjliggörs 
nya läsningar av gamla texter. Även nya sätt att se 
på människans, ”kulturens” och litteraturens plats 
i världen, och potentialen att skriva fram och för-
hålla sig till också det ickemänskliga, aktualiseras 
med hjälp av ekokritisk teori.

Ett gott exempel på ekokritikens fruktbarhet 
som utgångspunkt för litteraturforskning är före-
liggande antologi, Norrlandslitteratur. Ekokritiska 
perspektiv. Här är grundförutsättningen, som titeln 
antyder, den geografiska platsen Norrland. I anto-
logins inledning skriver redaktörerna att litteratu-
ren från Norrland kanske i särskilt hög utsträckning 
handlar om innebörden i begrepp som natur, i och 
med att landsdelen ofta har betraktats som vild-
mark eller som synonym med sina naturtillgångar. 
Den uttalade förhoppningen är att komplexiteten i 
de litterära skildringarna av Norrland ska tydliggö-
ras i den ekokritiska läsningen. I tolv artiklar, som 
är ordnade kronologiskt utifrån ämnen och förfat-
tarskap, skrivs således en mångfald olika perspek-
tiv på textuella representationer av Norrland fram, 
med dess natur, djur och människor. Inte bara skön-
litterära skildringar behandlas, utan också andra 
texter som turistreklam, policydokument och film 
utgör material för läsningar.

I de första två bidragen står Pelle Molins texter i 
fokus. Fanny Lindgren jämför i sin artikel ”Blickar 
på Norrland. Vad ser Fredrika Bremer och Pelle 
Molin?” Bremers utifrånblick på det norrländska 
landskapet och samhället med Molins inifrånblick. 
Mycket förenar de båda författarnas framställning 
av Norrland, men skillnaderna som Lindgren fri-
lägger härrör ur deras olika förhållande till plat-
sen. Hon visar också hur utifrånbetraktandet av 
Norrland reproduceras i nyare texter, som Martina 
Haags roman Det är något som inte stämmer från 
2015 eller TV-serien Midnattssol från 2016. I nästa 
artikel, ”Björn-Salmons ringdans med döden. Om 
kulturkritik och gränsöverskridande i en novell av 
Pelle Molin”, gör Anna-Karin Jonasson en läsning 
av en Molin-novell utifrån den tyske ekokritikern 
Hubert Zapf, som synliggör bland annat hur Molin 
problematiserar gränser som den mellan människa 
och djur. I litteraturhistorieskrivningen har Pelle 
Molin, enligt Jonasson, ofta lite nedsättande kall-


