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ställda av författarna själva, men måste vi därför 
som Kondrup förlora oss i romaninnehåll, särskilt 
som parafraser oftast förenklar och renodlar verket 
– just det som många litteraturforskare vill und-
vika? I den franskspråkiga tematiska kritiken och 
tyskspråkiga stilforskningen letar forskarna i stäl-
let efter dominanter under textens yta. Författaren 
Willy Kyrklund avslutade för övrigt ett föredrag 
med orden: ”Vem som än yttrat sig någonsin om 
någonting har sagt någonting annat.”

Kondrup snuddar stundom vid det allra bästa 
exemplet på förförelse i litteratur: läsaren som berg-
tages av det litterära verket! Läsaren som iklär sig 
blå Wertherfrack, gul väst och gula benkläder, lä-
saren som strövar på Pelle Svanslösvandring i Upp-
sala, läsaren som förirrar sig i Grevinnan Grefulhes, 
Laure de Sades och Madame Straus privatliv för att 
få en glimt av Oriane, Marcel Prousts hertiginna av 
Guermantes.

Roland Lysell

Rebecca Merkelbach, Monsters in Society. Alterity, 
Transgression, and the Use of the Past in Medieval 
Iceland. De Gruyter. Berlin 2019.

Bilden av islänningasagorna dominerades länge av 
deras påstått realistiska och jordbundna skildring 
av den isländska verkligheten och av deras skildring 
av fejder mellan storbönder på grund av konflikter 
av vardagligt ursprung. Oststölden i Njáls saga och 
grälet kring grötkoket i Eyrbygg ja saga är välkända 
exempel, och även konflikterna kring kvinnor och 
trolovningar i Laxdœla saga och Gunnlaugs saga 
hör till samma jordbundna, socialt förankrade typ.

Däremot negligerade forskningen länge i hög 
utsträckning övernaturliga, från modern synpunkt 
icke-realistiska och föga jordbundna, inslag i islän-
ningasagorna. Sådana motiv var svåra att tolka som 
delar av den förment realistiska världen i dessa sa-
gor, vilken ansågs styrd av sociala och ekonomiska 
faktorer. Övernaturliga inslag av magi och monst-
ruösa väsen noterades ibland, men uppfattades 
som anomalier, främst knutna till en sen, ”efter-
klassisk” dekadens. Så saknas de ibland ganska ut-
förliga episoderna om strider med gengångare, 
monster och häxor så gott som helt i Theodore 
Anderssons strukturanalys av islänningasagorna, 
som under flera decennier styrde förståelsen av gen-
rens egenart (The Icelandic Family Saga. An Analy-
tic Reading, 1967). I Carol Clovers nästan lika in-

flytelserika standardverk The Medieval Saga från 
1982 saknas de flesta av de sagor där sådana inslag 
är framträdande.

Idag ser det annorlunda ut. Under det senaste 
decenniet har talrika forskare studerat det överna-
turliga i islänningasagorna; man kan nämna t.ex. 
Ármann Jakobsson, Arngrímur Vídalín, Matthias 
Egeler och Terry Gunnell. De har visat hur omfat-
tande sådana inslag är i islänningasagorna och hur 
betydelsefulla de är för verken som helheter. De 
övernaturliga inslagen beskrivs numera ofta som 
grundade i folktro och muntlig tradition snarare än 
som fantastisk fiktion skapad av kreativa författare.

Rebecca Merkelbachs monografi Monsters in So-
ciety (2019) kan delvis ses i ljuset av detta nya in-
tresse, men den avviker också på flera sätt. För Mer-
kelbach är de sociala och monstruösa dimensio-
nerna inte motsatta utan nära förenade och bero-
ende av varandra (10). Hon undersöker inte typiska 
monsterväsen som troll, drakar, jättar och bergbor, 
utan fokuserar på det hon kallar social monsters (18), 
det vill säga mänskliga eller tidigare mänskliga var-
elser, vilkas interaktion med samhället har lett till 
att de uppfattas som ickemänskliga och monstru-
ösa av detta samhälle: gengångare, bärsärkar, fred-
lösa och utövare av magi. Den sociala kontexten är 
därmed viktig för Merkelbach, och här skiljer hon 
sig från de forskare som i första hand har fokuse-
rat på den övernaturliga eller fantastiska karaktä-
ren hos sagamonstren. Merkelbachs begrepp social 
monsters gör det lättare att se monstrens plats i det 
isländska samhället, liksom deras plats i islänning-
asagorna med deras övergripande teman. Fredlösa 
och bärsärkar uppfattas normalt inte som överna-
turliga, men Merkelbachs funktionella koncept so-
cial monstrosity – ”defined by the actions and in-
teractions of a person whose paranormal associa-
tions and antisocial actions facilitate a transgres-
sion into the monstrous” (19) – gör det lättare att 
se hur mycket de har gemensamt med till exempel 
gengångare, troll och jättar.

Uppläggningen av monografin är klar. Ett inled-
ningskapitel, ”Monsters in context”, diskuterar inte 
minst frågor kring definitioner och begrepp. Efter 
en inledande anknytning till Jeffrey Cohens mons-
terteori, som fungerar som utgångspunkt och inspi-
rationskälla, frigör hon sig och går in i det norröna 
materialet och forskningen kring det. Hon diskute-
rar ingående den fornisländska terminologin kring 
märkliga och ickemänskliga väsen. Denna termino-
logi, till exempel ordet tröll, och dess användning i 
norröna texter ger stöd åt hennes idé att essentiellt 
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övernaturliga – eller paranormal som hon skriver 
– väsen och ”monstruösa” människor kan behand-
las under samma begrepp. Hon fastnar för att an-
vända monster som den mest funktionella termen.

Fyra kapitel följer, som i tur och ordning be-
handlar gengångare (kap. 2), fredlösa (kap. 3), bär-
särkar (kap. 4) och utövare av magi (kap. 5). Ka-
pitlen består av ingående analyser av enskilda sa-
gor och enskilda fall utifrån hennes övergripande 
begrepp och perspektiv. De är värdefulla som bi-
drag till förståelsen av dessa sagor överlag och visar 
på användbarheten hos Merkelbachs infallsvinklar.

Ett betydelsefullt val Merkelbach träffar är att 
inte fokusera på vad monstren är, utan på vad de 
gör (101). Eller mer specifikt: på vilken effekt de har 
(18, 149). Därigenom undviker hon abstrakta spe-
kulationer kring olika slags märkliga varelsers och 
gestalters essens. I stället spelar frågan om vilket in-
tryck ”monstren” gör på sin omgivning, på männi-
skor som möter dem och den allmänna uppfatt-
ningen, en stor roll i hennes undersökningar av hur 
monster konstrueras.

En av Merkelbachs bärande tankar är att monst-
rositeten är flytande, fluid (168). Beskrivningen är 
fruktbar, då den betonar att gränsen mellan männi-
skor och monster inte är fixerad. Det gör det möj-
ligt för henne att göra en mer övertygande analys 
av titelgestalten i Grettis saga än forskningen hit-
tills lyckats med. Grettir är en människa men har 
också åtskilliga tydligt paranormala kopplingar 
– han uppfattas uttryckligen flera gånger som ett 
troll av omgivningen, han bor under en tid till-
sammans med en trollfamilj och hans livsöde till-
skrivs en gengångares förbannelse etc. Genom att 
se monstrositeten som flytande ser vi hur Grettir 
ibland kommer närmare det sociala, ibland när-
mare det monstruösa; han ömsom hjälper samhäl-
let mot monster, ömsom skadar samhället och upp-
träder som ett monster (168).

Merkelbach fastställer tre ”features of social 
monstrosity” som hon utgår från i sina analy-
ser, och hennes slutsats blir att samtliga de perso-
ner hon undersöker omfattar dessa drag. De är 1) 
”transgressive hybrids” och 2) ”contagious”, och de 
3) ”disrupt social and economic stability” (149).

Det första av dessa drag fokuserar på monstrens 
karaktär av hybrider mellan mänskligt och monst-
ruöst och på deras gränsöverskridande karaktär. 
Gengångare överträder gränsen mellan liv och 
död (31). De fredlösa måste överträda lagen för att 
uppnå sin status av fredlösa. Merkelbach hävdar 
att de dråp och mord de blivande fredlösa Gísli, 

Grettir och Hörðr begår i sig är ovanligt kusliga, 
och att det därför redan då finns mycket i dessa ge-
stalter som kan förklaras med att de korsar gränsen 
till ”det Andras” värld (72). Den blivande fredlöses 
koppling till det paranormala finns ofta hos honom 
redan före hans första ”transgression”: Gísli Súrs-
son drömmer profetiska drömmar redan innan han 
mördar Þorgrímr och döms fredlös. Grettir uppfat-
tas som bärsärk redan tidigt i historien. Båda har en 
potential att bli monstruösa redan innan gränsen 
överträtts. Utövare av magi överskrider genom ma-
gin gränsen mellan det mänskliga livets kultiverade 
område och den icke-mänskliga naturvärldens om-
råde. De manipulerar både den kultiverade världen 
och naturen och har en ”mediatory position” mel-
lan kultur och natur, kapabla att kontrollera båda 
utan att helt höra till någondera (129–130).

”Monstrous contagion” hör till Merkelbachs 
mest originella och fruktbara idéer. Monstret smit-
tar dem det möter med sin monstrositet. I Grettis 
saga förs smittan vidare i flera led. Ett trollväsen, 
meinvættr, dödar herden Glámr, vilken smittas av 
hans monstrositet och som gengångare sedan plå-
gar bygden. Glámr besegras efter en våldsam strid 
av Grettir, som därunder samtidigt smittas och får 
alltmer monsterlika drag (44) och till sist för över 
smittan till Þorbjörn, sin baneman (76). Hörðr, 
hjälten i Harðar saga, utkämpar i sin ungdom en 
strid mot en odöd högbo och besegrar denne. Se-
dan begår Hörðr ett brutalt nidingsdåd mot sin 
fiende Auðr och hans hushåll och döms fredlös. 
Merkelbach anser att det är smittan från högbon 
som leder till att denne i grunden sympatiske hjälte 
begår sitt överdrivna våldsdåd (74). Merkelbachs 
tolkningar har mycket som talar för sig, och tesen 
om en ”monstrous contagion” kan med säkerhet 
användas fruktbart även på andra texter.

”Social disruptiveness” är ett centralt drag hos 
monstren i Merkelbachs analys. Här ingår deras 
negativa ekonomiska påverkan på samhällets van-
liga medlemmar. I detta sammanhang diskuterar 
Merkelbach det röveri från bönderna i bygden som 
den alltmer monsterlike Grettir ägnar sig åt i Gret-
tis saga (76–77), liksom Hörðr och hans rövar-
tåg i Harðar saga (78). Men också gengångarnas 
härjningar har negativa ekonomiska konsekvenser 
i både Eyrbygg ja saga och Flóamanna saga (44). 
Bärsärkar ägnar sig i flera fall åt att bygga upp en 
förmögenhet genom att utmana människor just i 
kamp om deras egendom (109). Socialt störande 
är de ofta genom att sexuellt hota det etablerade 
samhällets kvinnor; tydliga fall möter i Gísla saga, 
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Eyrbygg ja saga och Svarfdœla saga (110–115). Ut-
övare av magi vållar stor ekonomisk skada på om-
givningen genom förstörelse av egendom (135–
136). Att genom magi ödelägga bördiga marker och 
göra dem ofruktbara är ett återkommande inslag  
(140).

Konceptet social disruptiveness och Merkel-
bachs analys av fenomenet hör till det mest gi-
vande i monografin. Det faktum att monstren i så 
hög grad stör den sociala och ekonomiska stabili-
teten bringar islänningasagornas monster nära is-
länningarnas vanliga sociala liv och berövar dem 
den ”fantastiska” karaktär många tidigare forskare 
har tillskrivit dem.

Ett separat kapitel, nummer sex, ”The social pre-
sentation of monstrosity”, utreder den allmänna 
meningens roll för att konstruera ett monster. Som 
en del av dessa undersökningar för Merkelbach en 
principiellt viktig diskussion om möjligheten att 
skilja berättarens röst från den allmänna meningen, 
som sagorna gärna refererar till. Forskningen har 
ofta likställt dessa, men Merkelbach argumente-
rar för att de måste hållas åtskilda (150). Resone-
manget är övertygande och har stor betydelse för 
den narratologiska forskningen kring islänninga-
sagan överlag.

I det avslutande kapitlet ”Reading monstrosity” 
vill Merkelbach sätta in sagornas bild av de sociala 
monstren i en kontext av den samtid i vilken sa-
gorna skrevs (175). Här avviker hon från mycket 
av den nyare forskningen kring det övernaturliga 
i sagorna, som snarare sett motiven som ett äldre 
muntligt arv. Merkelbach tar bland annat upp sa-
gornas skildring av hur häxor genom magi ödeläg-
ger hela landskap och kopplar motivet till föränd-
ringarna i klimatet under 1200-talet (200).

Under lång tid gjorde man inom sagaforsk-
ningen en skarp åtskillnad mellan ”klassiska” och 
”efterklassiska” islänningsagor. Även de senare 
räknades till genren och togs med i de större utgå-
vorna, men de uppmärksammades mycket lite – de-
ras frånvaro eller ringa roll i standardverk av Theo-
dore Andersson och Carol Clover är påfallande. I 
svenska översiktsverk har de knappt noterats alls. I 
nyare forskning har detta ändrats. Rebecca Merkel-
bachs monografi är ett exempel på detta, och i hen-
nes undersökningar är traditionellt negligerade ”ef-
terklassiska” verk som Harðar saga, Flóamanna saga 
och Svarfdœla saga lika viktiga som de ”klassiska” 
Gísla saga, Eyrbygg ja saga och Fóstbrœðra saga. De 
analyseras på lika villkor och ses som lika självklara 
delar av undersökningskorpus. Merkelbach note-

rar själv denna förändring i förhållande till tidi-
gare forskning och argumenterar för det befogade 
i den (212). Då de ”efterklassiska” sagorna utgör en 
stor del av gruppen islänningasagor – det handlar 
om bortåt en tredjedel – och nyare forskning har 
problematiserat gängse dateringar av sagorna över-
lag, finns inte längre några skäl att exkludera dem 
från undersökningar av islänningasagorna. Merkel-
bachs ståndpunkt är väl motiverad.

Rebecca Merkelbachs monografi är ett starkt 
bidrag till norrönforskningen. Denne recensent 
skulle ibland ha uppskattat en bredare kontext av 
norrön litteratur och även uppskattat om frågorna 
kring det ”paranormala” hade belysts även av folklo-
ristiska infallsvinklar och begrepp – inom folklo-
ristiken har man länge sysslat med många av de frå-
gor Merkelbach behandlar. Men det är ingen tve-
kan om att de begrepp hon använder och utvecklar 
är funktionella. De leder till resultat som är både 
nya och övertygande. De infallsvinklar hon ger kan 
med säkerhet inspirera andra till vidare forskning.

Forskningen kring norrön litteratur svarar san-
nolikt för den internationellt mest omfattande de-
len av forskningen kring nordisk litteratur. Man 
skulle önska att även svenska litteraturvetare upp-
täckte detta sjudande forskningsområde i ständigt 
spännande utveckling.

Daniel Sävborg

Daniel Möller, Rolldiktningens poetik. Olof von 
Dalins experimentella tillfällesdiktning. Makadam. 
Göteborg & Stockholm 2019.

Daniel Möllers studie av rolldiktningen hos Olof 
von Dalin är ett försök att fiska upp en stor svensk 
författare ur den litteraturhistoriska glömskans 
flod. Visserligen ges Dalin alltid ett kapitel i litte-
raturhistoriska översikter, men man kan knappast 
säga att hans verk och betydelse är allmänt kända. 
De flesta litteraturvetarstudenter vet att hans Then 
Swänska Argus (1732–1734) sätts som grindstolpe 
för den yngre nysvenskan, och att Dalins språk 
innebar en förnyelse och modernisering av hur 
man kunde uttrycka sig litterärt på svenska. Om 
alla har den historiska lästräningen att de förmår 
känna friskheten i hans stil är emellertid en annan 
sak. Inte heller är det säkert att hans väl utveck-
lade humor bär över seklerna. De flesta känner nog 
också till Sagan Om Hästen (1740), vilken Sverker 
Göransson i Lönnroth-Delblancs Den Svenska Lit-


