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Svävningen mellan beskrivning och förklaring är ett genomgående drag i dr R0stvigs 
framställning och inger ofta läsaren en känsla av osäkerhet beträffande innebörden av 
hennes resultat.

Ett något tydligare orsaksresonemang framträder när författarinnan i andra delen av 
sitt verk hävdar ett samband mellan å ena sidan beatus ille-moûwtts prägling av en sam
tidigt empirisk-naturvetenskaplig och religiös världsuppfattning under förra hälften av 
1700-talet och å andra sidan det ökade medelklassinflytandet på litteraturen under denna 
tid: »There is a close correlation between the emergence of the middle-class poet and 
the eighteenth-century re-interpretation, in a physico-theological direction, of the beatus 
ille motifs. A strong middle-class or Puritan element is apparent in the early history of 
the Royal Society and of English science in general. The immediate usefulness of the new 
science appealed to the practical minds of the rising class of manufacturers, tradesmen, 
and merchants. It was therefore only to be expected that when a member of the middle 
classes turned poet, he would introduce a new interest in scientific pursuits into the 
beatus M e formula.» (II, s. 404.) Men även om det kan konstateras att beatus ille- 
motivets utformning hos 1700-talets medelklassdiktare —  någon närmare utredning av 
de ifrågavarande diktarnas klasstillhörighet görs för övrigt inte av dr R0stvig —  är 
påverkad av »fysiko-teologiska» föreställningar, har därmed inte fastställts att denna ut
formning av motivet har sin orsak just i diktarnas medelklassförankring. I själva verket 
är sociologiska iakttagelser kanske föga relevanta när det gäller att förklara den »fysiko- 
teologiska» världsuppfattningens genombrott och dess inflytande på beatus ille-motivet. 
Problemet är i alla händelser betydligt mera komplicerat än författarinnan tycks ha 
insett.

Man kan alltså önska att dr R0stvigs bok hade utmärkts av mera problemsinne och 
större metodisk skärpa. Men genom sin synpunktsrikedom och genom sin blick både för 
kontinuiteten och för de idémässiga variationerna i den studerade motivtraditionen har 
hon ändå åstadkommit en ovanligt givande motivhistorisk undersökning.

Lars Gustafsson.

P e t e r  H a l l b e r g : Snorri Sturluson och Egils saga S kalla gr im s sonar. Ett försök till 
språklig författarbestämning. Studia Islandica 20, Reykjavik 1962.

Sedan länge har det varit bekant, att Egilssagan och Snorres Heimskringla har åtskil
ligt gemensamt jämfört med andra isländska sagor, särskilt i framställningen av de norska 
kungarnas historia. Överensstämmelserna har förklarats på olika sätt: att Egilssagan på
verkat Snorre, att Snorre påverkat Egilssagan, att de båda verken återgår på gemen
samma källor osv. Den mest omdebatterade förklaringen går ut på att Snorre själv skulle 
ha författat Egils saga. Bl. a. har man fäst sig vid, att sagan synes vara skriven vid samma 
tid och i samma trakt som Snorres verk. Men även språkliga argument har kommit till 
användning, både för att tillskriva och för att frånkänna Snorre detta författarskap. Det 
är således ett »klassiskt» problem som Peter Hallberg givit sig i kast med —  ett pro
blem som det är svårt att avvinna nya synpunkter. Hallberg har emellertid inte låtit sig 
avskräckas. Liksom tidigare Björn Magnusson Olsen, SigurÖur Nordal och M. C. van 
den Toorn vill han visa att Snorre verkligen skrivit Egilssagan. För ändamålet har han 
konstruerat en helt ny metod för författarbestämningar.

Utgångsläget måste ha förefallit honom föga uppmuntrande. Den äldsta, fullständiga 
versionen av Egla, den version som ligger till grund för utgåvorna, finns bevarad i en 
1300-talscodex, Mööruvallabok, skriven ca 100 år efter originalets tillkomst. 1933 fäste 
SigurÖur Nordal uppmärksamheten på ett dittills förbisett handskriftsfragment från ca 
1250, där språket I väsentliga stycken avvek från Mööruvallabok. Upptäckten blev 
förödande för en språkundersökning som Per W ieselgren presenterat några år tidigare. 
I denna undersökning hade Wieselgren påvisat syntaktiska olikheter mellan Snorres Edda 
och Egilssagan och därav dragit slutsatsen att de båda verken inte kunde ha samma 
författare. N u visade det sig, att syntaxen i fragmenten inte stämde med syntaxen i 
Mööruvallabok, vars trohet mot originalet således måste starkt ifrågasättas. Å andra 
sidan var fragmentet alltför litet för att ge någon mer bestämd uppfattning om origina
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lets språk. Det kan därför vara tvivel underkastat, om en språkundersökning av Egils- 
sagan överhuvudtaget går att genomföra, sålänge inte mer tillförlitliga handskrifter på
träffats.

Låt oss likväl anta att det går att påvisa språklig gemenskap mellan den ursprungliga 
Egla och Snorres verk —  då återstår att klara ut vad denna språkliga gemenskap beror 
på. Om den kan förklaras genom litterär påverkan eller gemensam språklig miljö, är 
ju resultatet av begränsat intresse, eftersom detta är vad vi under alla förhållanden kan 
vänta.

D e metodiska svårigheterna har föga beaktats av van den Toorn, som 1959 gjorde 
ett nytt försök till språklig författarbestämning av Egilssagan, varvid Snorre återigen 
utpekades som upphovsman —  delvis med hjälp av samma metodik som Wieselgren 
använt för att uppnå rakt motsatt resultat! Hallberg kritiserar övertygande van den 
Toorn på flera punkter. Själv är han betydligt mer medveten om uppgiftens komplika
tioner. Men inte heller hans egen undersökning går fri från invändningar.

Hallberg anser, att handskriftsläget är mer gynnsamt för van den Toorn och honom  
själv än för W ieselgren, eftersom de är ute efter positiv bevisning i stället för negativ. 
Likheterna mellan Egilssagan (i MöÖruvallabok) och Snorres skrifter skulle med andra 
ord vittna mer om ursprunglig språklig gemenskap än vad olikheterna vittnar om ur
sprunglig olikhet. »Ty det vore onekligen en äventyrlig hypotes, att avskrivares retusche
ringar, kanske genom flera handskriftsled, skulle ha lett fr  cm  till just en sådan slående 
överensstämmelse mellan Egils saga och Snorres autentiska verk» (s. 10, P. H:s kurs.). 
Men Hallberg förefaller inte att ha tagit med i beräkningen, att Egilssagan kan ha 
bearbetats efter Snorres föredöme. Tanken är inte orimlig, eftersom Snorre är en av 
tidens mest inflytelserika gestalter. Så länge möjligheten finns, kvarstår en viss misstro 
mot MöÖruvallabok. Erkännas skall dock att möjligheten är ganska liten, eftersom det 
äldsta Egla-fragmentet åtminstone i vissa språkliga avseenden synes ligga närmare Heims- 
kringla än vad alla de yngre Egla-handskrifterna gör.

Både van den Toorns och Wieselgrens språkundersökningar tog fasta på frekvenser 
av vanliga uttryckssätt. Hallberg föredrar att i stället ta sikte på mycket ovanliga ord, 
eftersom han anser sannolikheten vara mindre för att de ändrats i bearbetningen av 
Egilssagan. Även om denna hypotes godtas, är det osäkert huruvida mer än ett litet 
fåtal sådana ord lämpar sig som språkliga kriterier. De sällsynta orden är ju nämligen 
ofta mer eller mindre fackbetonade, knutna till bestämda situationer och miljöer och 
således i hög grad beroende av ämnet. Ibland saknar de dessutom synonymer och kan 
således inte gärna undvikas i vissa lägen. I så fall kan de knappast säga något om för
fattarens individuella språkvanor. Hallberg tar en viss hänsyn till dessa svårigheter men 
knappast tillräckligt mycket. Han avstår helt från att gå in på de konkreta substantiven, 
eftersom de kan förmodas vara speciellt »ämnesbundna». I gengäld fäster han desto 
större avseende vid ovanliga adjektiv, personbeteckningar, verb och abstrakta substantiv 
—  men också inom dessa fyra ordkategorier är ju ämnesbundenheten mycket stor.

Undersökningen har i stora drag gått till på följande sätt. Först har Hallberg regi
strerat alla adjektiv, personbeteckningar, verb och abstrakter som förekommer i Heims- 
kringla, Egla, Laxdoela, Eyrbyggja, Njåla och Grettla (ett gigantiskt arbete för en en
sam man!). Ur denna ordsamling har han sedan plockat ut de ord som finns i två av 
sagorna men inte i de övriga. Sådana ord kallar han »parord» —  de skall enligt hans 
hypotes utgöra kriterier på graden av språklig gemenskap mellan var och en av de 
undersökta texterna.

Huvudintresset knyter sig helt naturligt till de parord som Heimskringla har gemen
samt med Egla. Hallberg visar att dessa parord är väsentligt fler än de parord som 
Heimskringla har gemensamt med någon av de övriga sagorna. Eftersom sagorna är av 
varierande längd, måste dock siffrorna justeras i proportion härmed. Den justerings- 
princip som Hallberg tillämpar bygger på enkel regula-de-tri med utgångspunkt från 
Eglas längd: om t. ex. Eyrbyggja är hälften så lång som Egla, fördubblas alltså parorden 
Eyrbyggja-Heimskringla innan de jämförs med par orden Egla-Heimskringla osv. (i själva 
verket är naturligtvis sagornas inbördes storleksförhållanden något mer komplicerade än 
i detta hypotetiska exempel). Som Hallberg själv påpekar, är justeringsprincipen en smula 
diskutabel, eftersom sannolikheten för att hitta nya parord minskar ju längre fram man
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kommer i en text (samma regel gäller ju £. ö. alla ord —  det är därför som det blir 
lättare att förstå innehållet ju längre fram vi kommer i en bok som är skriven på något 
främmande språk). Men hur man än utför justeringen, fortsätter Eglas andel av par
orden med Heimskringa att vara mycket stor i jämförelse med de fyra kontrollsagornas. 
Siffrornas tendens är alltså tydlig nog. Frågan är emellertid om Hallberg tolkar tenden
sen rätt.

Tydligen anser Hallberg själv, att en hög par ordsfrekvens kan tolkas på många olika 
sätt. Han observerar att Njåla har ovanligt många par ord gemensamma med Laxdoela 
—  i detta fall anser han det inte bero på gemensam författare utan på att Nj ålssagans 
författare tagit intryck av Laxdoela. Å andra sidan konstaterar han att Laxdoela har 
ovanligt många parord gemensamma med Egla —  då är det ett tecken på att de ligger 
nära varann i tiden. Vad som bestämt hans skiljaktiga tolkningar i dessa olika fall är 
ibland ganska svårt att förstå.

I motsats till de fyra övriga islänningasagorna utspelar sig Egilssagan huvudsakligen 
i Norge, vid utländska kungahov och i krigisk vikingamiljö. Ämnet är således likt 
Heimskringlas i ovanligt hög grad. Men detta ämne är givet redan i Egils dikter och 
andra äldre källor och kan naturligtvis inte i och för sig betraktas som indicium på 
att Snorre författat båda sagorna. Det visar sig nu, att ett mycket stort antal av de 
parord som Hallberg åberopar är uppenbart beroende av den gemensamma sagomiljön. 
Några exempel ur högen: bjöda ut her, draga segl, herklceöask, hernema, Ijosta upp  
heröpi, skera upp herör; bragarlaun, finnferÖ, finnkaup, herskjöldr, strandhögg, uppreist, 
vikingabceli; h er lid, konungssonr, raÖgjafi, sveitarhöfÖingi, bcejarliÖ, einvaldi, hertogi, 
skipaliÖ; haffeer andi, lydskyldr, veörfastr. (Tendensen är mest uppenbar bland personbe
teckningarna, därnäst bland verb och abstrakter, minst bland adjektiven.) Naturligtvis är 
det a priori ganska liten sannolikhet för att påträffa detta slags ord i de fyra kontroll
sagorna, som huvudsakligen utspelar sig i isländsk bondemiljö, där det varken fanns 
kungar, hov, städer, arméer eller vikingaflottor. Jämför man dessa sagors parordslistor 
med Eglas, finner man mycket riktigt att de inte är lika milj obetingade. D et bör dock 
påpekas att en del av de här citerade orden faktiskt har synonymer i fornisländskan 
(t. ex. hertaka i st. f. hernema) och således borde kunna användas som kriterier i en 
språkundersökning —  men då måste man använda sig av en annan metod än Hallbergs.

Förutom de uppenbart milj obetingade orden innehåller Eglas listor ett stort antal 
tveksamma fall som gör tabellernas värde mycket svårbedömbart. Betrakta t. ex. ett så 
skenbart »oskyldigt» ord som refsingalaust, ostraffat. Den naturligaste kontexten för ett 
sådant ord torde vara skildringar av mäktiga potentater (»ingen kunde o straffat sätta 
sig upp mot honom» etc.). Det är också mycket riktigt på tal om argsinta kungar som 
såväl Egla som Heimskringla använder ordet. Man kan  naturligtvis tänka sig att ordet 
dyker upp i »renodlade» islänningasagor, men är det lika sannolikt? Jag vågar inte 
försöka besvara frågan.

Det sista exemplet visar hur svårt det skulle vara, att försöka sig på en systematisk 
utrensning av miljöbundna ord i Hallbergs listor. En sådan utrensning skulle dessutom 
drabba Egla orättvist hårt, eftersom det i praktiken skulle innebära ungefär detsamma 
som att stryka stora partier av dess innehåll utan motsvarande reduktion av innehållet 
i kontrollsagorna. Man kan bara beklaga att Hallberg från början valt sina kontroll
sagor så olyckligt. Hans valmöjligheter var visserligen begränsade, men det finns dock 
ett antal kungasagor och jämförelsevis tidiga islänningasagor, som i sin helhet eller 
åtminstone i valda delar erbjuder mer lämpliga paralleller till Egla-Heimskringla —  t. ex. 
Fagrskinna, Orkneyinga saga, Jomsvikingasaga, Föstbroeöra saga, delar av Hallfreöar saga, 
Gunnlaugs saga Ormstungu och Bjarnar saga Hitdoelakappa. Flera av dessa verk är lik
som Egla »skaldsagor» som till stor del utspelar sig utomlands. De två sistnämnda hand
lar dessutom om Egils släktingar och synes vara tillkomna i samma trakt som hans egen 
saga.

Tydligen har Hallberg på ett senare stadium av undersökningen blivit mer medveten 
om den felkälla som det gemensamma ämnesvalet utgör. För att eliminera felet har 
han nämligen i efterhand reducerat sina parordslistor med alla de ord som han kunnat 
återfinna i en annan kungasaga —  S-versionen av Odd munks latinska saga om Olaf 
Tryggvason i isländsk översättning. Denna efterkontroll är otillfredsställande. För det
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första är kontrolltexten mycket kort i jämförelse med Egla (28 000 resp. 62 000 ord) 
utan att Hallberg i detta fall brytt sig om någon proportionell justering. För det andra 
är innehållet i Odds bok sådant, att den är praktiskt taget värdelös för ändamålet med 
kontrollen. Som framgår av min uppsats i detta nr av Samlaren, är det fråga om ett 
slags helgonbiografi, tillkommen i en väsentligt äldre och mer latinpåverkad, »klerikal» 
miljö än Heimskringla och Egla. Vad Odd har att förtälja är framför allt fromma 
missionslegender, mirakel och romantiska äventyrshistorier —  krig och politik spelar 
alltså en ganska underordnad roll. I vissa avseenden har hans saga självfallet berörings
punkter med Heimskringla, eftersom Snorre använt den som källa, men å andra sidan 
finns också likheter med kristet och romantiskt färgade sagor som Laxdcela eller även
tyrshistorier med övernaturliga inslag som Grettla. Onekligen hade det varit mer för
troendeingivande, om Hallberg för kontrollen valt t. ex. Fagrskinna, som i fråga om 
innehåll, omfång och tillkomsttid står betydligt närmare Egla och Heimskringla.

I princip samma typ av invändningar kan riktas mot Hallbergs försök att eliminera 
tidsfaktorn som felkälla. Egla anses ju vanligen ligga närmare Heimskringla i både rum 
och tid än någon av de fyra ursprungliga kontrollsagorna, vilket kan förklara åtskilligt 
av det gemensamma ordförrådet. De tre sagor som Hallberg valt för efterkontrollen —  
HeiÖarviga, FostbroeÖra och HallfreÖar saga —  är föga omfångsrika och deras inne
håll påminner bara delvis om Eglas. Alla tre anses ha tillkommit på nordvästra Island, 
medan däremot Egla-Heimskringla anses ha tillkommit i Borgarfjord. FostbroeÖra kan 
med rätt stor säkerhet dateras till 11 oo-talets slut, dvs. flera decennier före Eglas 
förmodade tillkomst. Dateringen av HeiÖarviga och HallfreÖar saga är mera oviss, även 
om det inte finns något skäl att tvivla på att de är »tidiga». Men »tidig» är ett vagt 
begrepp inom isländsk sagakronologi och kan betyda ungefär vilken tidpunkt som helst 
mellan ca 1190-1230 .

En mer värdefull efter kontroll som Hallberg företagit är hans jämförelse mellan två 
olika delar av Snorres Heimskringla. Han går tillväga så, att han beräknar antalet 
parord mellan å ena sidan del I (»Snorre A») och å andra sidan del II (»Snorre B») 
samt var och en av de fyra kontrollsagorna —  Egla räknas således inte med denna 
gång. Sedan siffrorna justerats efter sagornas längd, får han fram följande tabell för 
samtliga parord:

SN O R R E  A  och

Snorre B 167
Laxdoela 73
Eyrbyggja 60
Njåla 34
Grettla 56

Detta jämför han med de två tabeller som han tidigare fått fram för Egla-Heims-
kringla:

SN O R R E  A  och SN O R R E  B och

Egla 193 Egla 156
Laxdoela 89 Laxdoela 83
Eyrbyggja 80 Eyrbyggja 63
Njåla A l Njåla 40
Grettla 80 Grettla 77

Heimskringlas »interna» parord synes alltså vara ungefär lika många som parorden 
mellan Heimskringla och Egilssagan. Resultatet verkar onekligen mycket bestickande. 
Ty visserligen kanske den överväldigande majoriteten av parord inte återspeglar indi
viduella språkvanor utan bara språkvanor som är utmärkande för ett visst ämne, en 
viss miljö, en viss tidsperiod, en viss dialekt etc. Men även under dessa förhållanden
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verkar det onekligen förbluffande att parorden mellan Egla och Heimskringla inte är 
påtagligt färre än parorden inom  Heimskringla.

Jag var först inne på tanken att Hallbergs en smula inkorrekta justeringsprincip här 
spelat honom ett spratt. I absoluta tal har nämligen Snorre B 293 parord gemensamt 
med Snorre A, men eftersom Snorre B är avsevärt mycket längre än Egla (109 000 resp. 
62 000 ord) har Hallberg minskat ned siffran till 167 enligt sin regula-de-tri-regel. Med 
hjälp av bilagorna i boken går det att utföra justeringen på ett mer korrekt sätt. Man 
går tillväga så, att man först räknar ut var någonstans Snorre B:s text skulle ha slutat, 
om den varit lika kort som Egla. Sedan strykes alla de parord i Snorre B som först 
dyker upp efter detta ställe enligt Hallbergs källhänvisningar. Om man väljer Heimskr. 
III, ed. AÖalbjarnarson s. 200 som gräns —  vilket torde vara så korrekt man kan be
gära —  kommer man på detta sätt fram till att 89 parord bör strykas. Den proportio
nellt med Egla justerade siffran för Snorre B blir alltså 204, icke 167. Förklaringen 
till denna anmärkningsvärda skillnad är —  som ovan antytts —  att frekvensen av nya 
ord minskar ju längre fram man kommer i en text.

Men i själva verket blir slutresultatet mer gynnsamt för Hallbergs tes än resultatet 
av hans egen ursprungliga uträkning. Ty —  som Hallberg själv nyligen påpekat för 
mig —  måste kontrollsagornas parordsantal öka i och med att senare delen av Snorre B 
utgår ur undersökningen: vissa ord, som förut varit »trippelord» mellan Snorre A, Snorre B 
och en av kontrollsagorna, upphöjs nu till parord mellan Snorre A och ifrågavarande 
kontrollsaga. Sedan man letat rätt på dessa nya parord och adderat dem till de förut 
upptäckta, blir slutresultatet en tabell som i anmärkningsvärt hög grad stämmer överens 
med tabellen Snorre A-Egla här ovan. En klar poäng för Hallberg!

Emellertid är det nödvändigt att påpeka ett viktigt förhållande som Hallberg aldrig 
riktigt klargör i sin undersökning: Snorre har inte ensam författat Heimskringla. Han 
har använt sig av ett stort antal källor som han delvis skrivit av ordagrant. En del av 
källorna finns ännu kvar, andra har gått förlorade. Åtskilliga av Heimskringlas parord 
synes ha stått redan 1 källorna, som ju enligt vissa forskares åsikt har utnyttjats av 
Eglas författare. Jag har inte hunnit med mer än ett litet stickprov bland adjektiven 
i Hallbergs bilaga V:a, men av dessa 31 parord har åtminstone fyra {hryggr, ilendr, 
pruÖligr, örÖigr) övertagits direkt av Snorre från motsvarande passager i Morkinskinna. 
Fyra andra {drdegis, hjugr, fagrhuinn, hdskasamligr) står i Olaf den heliges järtecken, 
som Snorre av allt att döma kopierat från någon klerikalt färgad mirakelsamling. Av 
återstoden finner man flera ord i passager som synes återgå på numera förlorade partier 
av Morkinskinna och andra källor.

Det nu sagda innebär två negativa konsekvenser för Hallbergs undersökning. För 
det första, att en del av parorden Egla-Heimskringla kan bero på gemensamma källor 
—  vilket ju en del forskare också menat. För det andra, att parordsfrekvensen Snorre A— 
Snorre B eventuellt skulle ha varit större, om inte olika källor utnyttjats i dessa båda 
delar av Heimskringla. Emellertid finns det också en positiv konsekvens. En del av 
parorden i Hallbergs listor har nämligen —  av allt att döma —  insatts av Snorre i 
stället för andra uttryck i källorna. Att dessa substitutionsord säger en del om Snorres 
språkbruk förefaller sannolikt.

Här har vi kanske trots allt funnit en möjlig väg att testa Hallbergs metod och 
samtidigt tränga lite närmare frågan om Snorre skrivit Egilssagan. Antag att vi går 
igenom Heimskringla med hjälp av Hallbergs listor och de ännu bevarade källorna 
och sedan uppdelar par orden i två grupper: 1) sådana som övertagits från källorna, 
2) sådana som Snorre (tydligen) infört som substitut för andra uttryck. Gissningsvis 
hamnar de flesta paroden utanför båda kategorierna, men förutsatt att de ändå blir till
räckligt stora, kan vi nu se i vad mån Egilssagans par ord överväger i den senare katego
rin. Om övervikten skulle vara mycket stor, kan vi åtminstone våga utesluta m öjlig
heten att gemenskapen Egla-Heimskringla enbart beror på gemensamma källor eller på 
att Heimskringla påverkat Egla. Därmed skulle vi kanske komma något närmare lös
ningen på problemet om Snorre skrivit båda verken. Men bäst är givetvis om man 
vid denna undersökning tar fasta inte bara på parorden utan även på andra ord och 
uttryck. Förutom Hallbergs bok bör man få användning av t. ex. G. Storms Snorre
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Sturlassöns Historieskrivning (Kphmn 1873) och Hallvard Lies Studier i Heimskringlas 
stil (Oslo 1937)· Även van den Toorns undersökning kan få ett visst värde —  den 
avfärdas en smula för summariskt av Hallberg. Där finns t. ex. en tabell som visar 
Eglas och Heimskringlas språkliga gemenskap jämfört med andra sagor när det gäller 
frekvenser av mcela, segja och andra anföringsverb. Kan det t. ex. visas att Snorre brukar 
substituera mcela för segja i sina källor, så utgör detta ett belägg för att mcela verkligen 
är ett »Snorre-ord».

I en tryckt exkurs samt i en ännu opublicerad uppsats har Hallberg själv sökt kom
plettera sin parordsundersökning genom att närmare studera frekvenser av några täm
ligen vanliga uttryck: kved ask, en er —  ok er, til fr ess er —  fr ar til er och det s. k. 
episka nu  ( =  frd). Detta är säkert en riktig väg. Han har funnit att kvedask och episkt 
nu  förekommer extremt sällan i Egla och Heimskringla jämfört med en lång rad andra 
sagor. Vidare förefaller det som om Egla-Heimskringla i ovanligt hög grad favoriserar 
en er och til fress er på bekostnad av ok er och frar til er. Några »identifierande» 
kriterier är det förvisso inte fråga om, men däremot om klart »särskiljande» kriterier, 
som visar att den språkliga gemenskapen mellan de båda verken faktiskt är relativt 
utpräglad. (Jfr terminologin i Ture Johannissons Språkutredning i Helandermålet 1960.)

I den nu publicerade studien sammanfattar Hallberg sina slutsatser på följande sätt: 
»Om detta ( =  resultatet av hans parordsundersökning) ej kan anses slutgiltigt bekräfta, 
att Snorri Sturluson har dikterat Egla, vågar man knappast tro, att en språkundersökning 
någonsin kommer att leda till bindande resultat i denna eller andra liknande frågor 
cm författarskap» (s. 30). Denna uppfattning är diskutabel och omfattas väl knappast 
längre av författaren själv —  annars skulle han inte fortsätta att söka argument för 
sin tes med hjälp av nya språkundersökningar. Antagligen kan han avsevärt förbättra 
sin metodik. Däremot kan man hålla med honom om att hans uppgift är nästan över
mänskligt svår och endast i lyckligaste fall kan leda till ett säkert resultat.

Är då ett sådant resultat värt sitt pris? Detta är för mig den väsentliga frågan, och 
jag bortser då från det eventuella värdet av själva metodiken. I själva verket finns det 
ju mängder av intressanta och praktiskt taget obearbetade fält av den nordiska saga
forskningen, som bara väntar på kunniga forskare som Peter Hallberg. Endast en bråk
del av sagalitteraturen är i själva verket genomgången. Legenderna, riddarromanerna och 
den lärda litteraturen har man knappt ens börjat ögna igenom. Inte ens de allra äldsta 
och för den litterära uppblomstringen mest väsentliga skrifterna har ännu satts in i ett 
verkligt litteraturhistoriskt sammanhang. Även språkstatistiken kan komma till använd
ning på dessa områden. Det skulle t. ex. vara utomordentligt värdefullt att få veta, i 
vad mån de gamla dogmerna om en speciell »sagastil» och en speciell »klerikal stil» 
verkligen håller för alla typer av sagor och alla typer av legender. En sådan under
sökning, företagen på bred bas och med hänsyn till både syntax och ordförråd, skulle 
sannolikt lösa åtskilliga av de problem som nu är förbundna med den äldsta nordiska 
prosalitteraturens uppkomst och utveckling. Kan det då verkligen vara nödvändigt att 
ägna ännu mer tid och möda för att eventuellt få veta om Snorre skrivit Egilssagan 
eller om det i stället var en annan person vid ungefär samma tid, på ungefär samma 
plats, med ungefär samma utbildning och intressen?

Lars Lönnroth.

P. S. Vid utarbetandet av denna recension har jag fått värdefulla råd av docent Gun
nar Eklund vid Uppsala universitets statistiska institution.

ERIK V E N D E L FE L T: D en unge Bengt Lidforss. En biografisk studie med särskild hän
syn till hans litterära utveckling. Akad. avh. Lund 1962.

En kritisk granskning av Erik Vendelfelts avhandling utgår lämpligen från bokens 
undertitel. Denna tvåledade underrubrik bär vittne om en spänning inom avhandlingen, 
en spänning mellan det biografiska momentet och det litterära. Bengt Lidforss var i 
första rummet naturforskare, politiker och journalist, men han har en betydelse i lit


