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Handbook of PreModern Nordic Memory Studies. 
Interdisciplinary Approaches, red. Jürg Glauser, Per-
nille Herman & Stephen A. Mitchell. De Gruyter. 
Berlin/Boston 2018.

Humanistisk forskning har alltid haft sina moden. 
Modena är aldrig allenarådande. Det finns alltid de 
som står emot trycket att anpassa sig. Men vissa te-
man och teorier blir plötsligt mycket framträdande 
och samma begrepp och auktoriteter, som tidigare 
varit sällsynta eller okända, dyker plötsligt upp i en 
mängd publikationer, projekt, föredrag och upp-
satser inom ett ämne. I efterhand blir karaktären 
av mode tydligare. I den nordiska litteraturveten-
skapen ser vi det när vi idag betraktar kapitallogi-
kens ställning under 1970-talet eller dekonstruk-
tionens under 1980-talet. Norrönforskningen har 
också den sina moden. De senaste decennierna har 
publikationer och projekt svämmat över av mate-
rialfilologi och medialitet. Nu är det memory stu
dies som gäller.

Memory studies handlar om det kollektiva min-
net av det förflutna. I fornnordistiken är detta 
minne av centralt intresse, då den norröna littera-
turen i så hög grad handlar om det inhemska, nor-
diska, förflutna. Islänningasagor, fornaldarsagor, 
biskopssagor, Snorri Sturlusons Edda och andra 
verk från den norröna högmedeltiden visar på in-
tresset för det förflutna, inte minst den avlägsna 
förkristna tiden. För norrönforskningen har te-
mat alltid varit viktigt, men frågorna har formu-
lerats olika under skilda perioder. För forskningen 
ännu in på 1900-talet var det hela en fråga om käll-
värde: var 1200-talsverken tillförlitliga som källor 
för den tid de skildrar och som källor för korrekt 
kunskap om hednisk religion och mytologi? När 
genren fornaldarsagor definierades på 1800-talet 
var genrekriteriet just att de genom att skildra ti-
den före 800-talet inte var historiskt pålitliga. Om 
sagorna inte hade ett sådant värde var de skönlit-
teratur och saknade betydelse för förståelsen av 
det förflutna. Synsättet levde i hög grad kvar un-
der 1900-talet. Sigurður Nordal visar i Hrafnkatla 
från 1940 att flera uppgifter i sagan måste vara his-
toriskt inkorrekta, och han drar då slutsatsen att 
sagan är ett rent skönlitterärt verk, påhittat av en 
kreativ författare på 1200-talet utan förankring i 
levande tradition om det förflutna. Paul Rubow 
döpte på 1920-talet om islänningasagan till ”den 
islandske Familieroman”. Uppfattningen att islän-
ningasagorna i huvudsak saknade historiskt käll-
värde kom att dominera. Utvecklingen ledde till 

att många forskare fullt ut lämnade frågan om sa-
gornas relation till den vikingatid de skildrar där-
hän och gick över till att hävda att de egentligen 
skildrade sin egen samtid. De beskrevs som nyck-
elromaner om samtida personer, och deras teman 
och värderingar ansågs höra hemma i 1200-talet, 
inte i vikingatiden. Snorris bild av Harald hårfa-
gre och Olof skötkonung ansågs representera hans 
syn på samtida kungar och kungaideal. Hermann 
Pálssons undersökningar av enskilda islänningasa-
gor beskriver dem som ett slags teologiska allego-
rier över synder och dygder. Det faktiska förflutna, 
som sagorna ändå gör anspråk på att skildra, för-
svann ur ekvationen. Efter en tid återkom det för-
flutna i sagastudiet, men nu befriat från frågan om 
historisk tillförlitlighet. Relationen till den tid som 
faktiskt skildrades ansågs nu central för förståelsen 
av sagorna, oavsett hur historiskt korrekt deras bild 
var. Islänningasagorna var ”dialoger med vikingati-
den”, som Vésteinn Ólason formulerade det, och de 
ansågs uttrycka 1200-talsförfattarnas sätt att förstå 
och ge mening åt de förflutna snarare än att ge en 
förtäckt samtidsskildring.

Något som alltid har varit centralt för forsk-
ningen kring minnet av det förflutna i norrön lit-
teratur är frågan om muntlig tradition. Det för-
kristna nordiska samhället var närmast helt munt-
ligt. Om någon av den information eller några av de 
dikter som nedtecknades under högmedeltiden alls 
är något annat än kreativa författares påhitt måste 
traderingen ha skett muntligt. Men hur muntlig 
tradering sker, vad som sker under traderingen 
och hur lång tid något kan traderas oförändrat har 
man sett mycket olika på. Fram till 1800-talet sågs 
muntlig tradition som ett ganska okomplicerat fe-
nomen. Muntlig tradering ansågs ha skett på unge-
fär samma sätt som skriftlig: stora mängder infor-
mation och text kunde föras vidare i stort sett oför-
ändrat över lång tid; om förvanskningar förekom 
var de av samma slag som korruption under avskriv-
ning och kunde upptäckas på samma sätt. Med ti-
den blev det klart att man behövde analogier för att 
förstå den muntliga traditionen och traderingen. I 
början av 1900-talet vände sig norrönforskare som 
Knut Liestøl till den ännu levande norska munt-
liga traditionen. Liestøl var folklorist, och det präg-
lar hans forskning. Han kunde visa med konkreta 
belägg att traditioner verkligen kunde förmedlas 
muntligt över flera århundraden. Men han tende-
rade också att fokusera på de fall då traditionen 
kunde bekräftas som korrekt, och hamnade där-
vid nära de forskare som argumenterade för sa-
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galitteraturens historiska tillförlitlighet. Senare 
forskning kring muntlig tradition har problemati-
serat det hela mer och har betonat föränderlighe-
ten och variationen över tid. Man har också, pre-
cis som forskningen överlag, fjärmat sig från frågan 
om den historiska korrektheten. Det finns en stark 
folkloristisk trend inom nyare norrönforskning, 
där folksägner och muntlig tradition i sen tid an-
vänds som analogier för att förstå den muntliga tra-
deringen under norröna högmedeltiden. Men det 
finns också en väl så stark trend som är mer teore-
tiskt inriktad och som anknyter till den internatio-
nella forskningstrenden memory studies.

Den nyligen utkomna Handbook of PreModern 
Nordic Memory Studies är ett uttryck för denna in-
riktning. Verket är mäktigt med sina 1 188 sidor. 
Det är också imponerande med sina 100 artiklar – 
och därutöver tre substantiella inledningskapitel. 
Verket är uppdelat i tre delar: del 1 som i 30 kapi-
tel syftar till att ge forskningsöversikter av minnes-
forskningen inom fornnordistikens olika discipli-
ner och till att peka ut lovande perspektiv för fram-
tida forskning; del 2, som består av 70 ”case studies” 
som med konkreta exempel skall belysa minnes-
forskningens teorier och möjligheter; del 3, i en se-
parat volym, som återger texter från nordisk medel-
tid av relevans för minnesforskningen i vid bemär-
kelse. De enskilda bidragen har genom redaktörer-
nas direktiv givits en påfallande uniform upplägg-
ning. Det sista är värt allt beröm; alltför ofta have-
rerar storslagna projekt av detta slag på grund av 
redaktörernas oförmåga eller ovilja att styra helhe-
ten, något som leder till splittrade verk med bidrag 
som inte anknyter till varandra eller alls diskuterar 
liknande ämnen (för exempel, se mina recensioner 
av Nordens litteratur i Samlaren 2019 och av Tears, 
Sighs and Laughter i Fornvännen 2017).

Den moderna teoribildningen memory studies 
har rötter i Maurice Halbwachs lansering av be-
greppet kollektivt minne på 1920-talet, men är i ak-
tuell form ett betydligt nyare fenomen. I allt vä-
sentligt är memory studies en skapelse av egypto-
logen Jan Assmann, som i ett antal arbeten från 
1980- och 1990-talen presenterat begrepp och mo-
deller kring det kulturella minnet och ’minnandets’ 
roll i tidiga samhällen. Teorierna har utvecklats av 
bland andra Astrid Erll, Pierre Nora och Aleida 
Assmann, men det är Jan Assmann som fortsatt är 
det ledande namnet. Ett grundläggande drag för 
teoribildningen är dess fokus på just minnet och 
”minnandet” av det förflutna, inte på det förflutna 
självt. Därmed lämnas hela diskussionen om den 

historiska verkligheten därhän – det är inte ens en 
fråga. Det är minnesprocessen, hur och varför folk 
minns, som Assmann och hela teoribildningen vill 
undersöka, inte vad de minns. Teorins företrädare 
försöker förstå hur det förflutna skapas, både in-
dividuellt och kollektivt. Minnet är för Assmann 
”samtidiggjort förflutet”, och frågan hur det för-
flutna används i samtiden är en central forsknings-
fråga för företrädare för memory studies. Ett av de 
mest grundläggande begreppen hos Assmann är 
kulturellt minne. Begreppet kommer in som en del 
av den distinktion Assmann gör mellan individu
ellt och kommunikativt minne, som hör ihop med 
vardagssituationer, å ena sidan och ett formaliserat 
kulturellt minne, idéer och traditioner om det för-
flutna som delats av en grupp och som bärs av spe-
cialister, å den andra.

I ett utförligt och informativt introduktionska-
pitel ger redaktörerna Jürg Glauser, Pernille Her-
mann och Stephen A. Mitchell en presentation av 
teorierna och av forskningsområdets historia. De 
klargör även volymens syften. Man vill i första hand 
fastställa det nuvarande forskningsläget inom den 
del av fornnordistiken som sysslar med minne på 
olika sätt. Man vill visa exempel på praktisk tillämp-
ning av de moderna teorierna inom memory studies 
och därigenom stimulera till kommande forskning. 
Författarna i volymen har inte avkrävts någon an-
slutning till specifika teorier, men redaktörerna på-
pekar att de flesta är direkt inspirerade av de nya 
teorierna inom memory studies och att kulturellt 
minne sannolikt är det vanligaste begreppet i voly-
men (10–12). Att teorierna är nya och moderiktiga 
understryks av redaktörerna. De talar om en ”me-
mory turn” inom forskningen (5). Ännu en turn, 
således, att lägga till lagret av turnar inom de se-
naste decenniernas humanistiska forskning.

Vid en volym som omfattar 103 bidrag måste en 
recensent göra ett urval. Jag kommer i det följande 
att diskutera ett antal kapitel som genom sitt fokus 
torde vara särskilt relevanta för Samlarens läsekrets.

Jürg Glausers kapitel har titeln ”Literary Stu-
dies”. Han inleder med att påpeka närheten mel-
lan litteratur och minne. Även minnet förmedlas 
genom språket och lyder därmed under berättan-
dets lagar. Berättelser är därför viktiga för memory 
studies, precis som för litteraturvetenskapen, oav-
sett om de handlar om individuellt eller kollektivt 
minne (231–232).

Ett nytt bidrag till forskningen är Glausers bild 
av skaldediktningens kenningar som ett minnes-
fenomen. Kenningar alluderar ofta på myter och 
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sagor. Guldkenningen Fyrisvalls säd alluderar till 
exempel på berättelsen om hur Rolf krake räddade 
sig genom att strö ut det guld han rövat på Uppsa-
laslätten för att sinka förföljarna. Därmed, menar 
Glauser, bär kenningarna ett minne från forna ti-
der och håller det vid liv (242).

En stor del av kapitlet består av en genomgång av 
exempel i norrön litteratur där minne är något som 
aktualiseras i texten. Det är välkända fall, som när 
Hallgerðr i Njáls saga under fiendernas attack säger 
att hon skall minnas örfilen hon fick och därmed 
avstår från att rädda maken Gunnarrs liv, episoden 
i Gísla saga där Gísli erkänner mordet på Þorgrímr i 
en kryptisk strof som den dräptes änka memorerar 
och senare lyckas tolka och episoden med Guðrúns 
eggelse till hämnd i Laxdœla saga där hon skyller 
männen i familjen för att ”ha minne som grisar” när 
de inte hämnar Kjartans kränkningar (237–240). 
Exemplen vittnar förstås om minne som ett motiv 
i sagorna, men det är svårt att se att Glausers refe-
rat skänker ny kunskap. Detta gäller delvis även 
hans behandling av eddadikten Völuspá. Här ta-
lar själva dikten uttryckligen om minne åtskilliga 
gånger – völvan, diktens berättare, säger i de första 
stroferna gång på gång att hon skall berätta om det 
hon minns av forntiden, och dikten består sedan 
i huvudsak av dessa minnen. Visst kan man med 
Glauser hävda att völvan kan beskrivas som ”a kind 
of memory machine” och att ”remembering” här 
är en ”cultural act” (242–243), men bortsett från 
de nya etiketterna går Glausers beskrivning knap-
past långt utöver det som varje läsare noterar. Att 
Snorri Sturlusons Edda är en ”memory handbook” 
(243) är förstås riktigt – Snorri beskriver ju själv att 
hans syfte är att rädda den gamla kunskapen undan 
glömskan – men lägger inte heller mycket till be-
fintlig kunskap och förståelse av verket. Att snart 
sagt all kunskapsförmedling beskrivs som memory 
innebär att begreppet urvattnas.

Stephen A. Mitchell diskuterar i kapitlet ”Ora-
lity and Oral Theory” relationen mellan memory 
studies och traditionell folkloristik och muntlig-
hetsforskning. Han påpekar att dessa discipliner 
alltid ägnat sig åt både kommunikativt och kultu-
rellt minne, och att svenska termer som folkmin
nesforskning och folkminnesarkiv vittnar tydligt om 
folkloristikens inriktning på just kollektivt minne, 
en inriktning oberoende av dagens memory studies 
(120–121). Men även om muntlighetsforskningen 
och memory studies har tydliga beröringspunkter 
och ofta överlappar varandra skiljer de sig enligt 
Mitchell vad gäller inriktning och valet av frågor 

att söka besvara. Muntlighetsforskningen försöker 
i första hand förstå de medel som används för att 
skapa kulturella verk i konstnärliga framföranden; 
memory studies fokuserar däremot i första hand på 
hur det förflutna skapas kollektivt och med vilka 
syften de används i samtiden (121). Som en övergri-
pande skillnad håller beskrivningen kanske, men 
man lockas ändå att påpeka att muntlighetsforsk-
ningens stora namn, Walter Ong, i hög grad intres-
serade sig för just de frågor som Mitchell beskriver 
som de utmärkande för memory studies.

När Mitchell kommer in på sagalitteraturen är 
han friare i förhållande till teorierna inom memory 
studies. Han konstaterar att den klassiska motsätt-
ningen mellan friprosa- och bokprosateorierna 
vad gäller islänningasagans uppkomst och karak-
tär idag inte skulle formuleras som de gjorde när 
striden utkämpades under mitten av 1900-talet. 
Samtidigt menar han att det fortfarande finns en 
olikhet i synsätt som i någon mån motsvarar den 
gamla motsättningen: skall bakgrunden till sagans 
konst förstås som inhemsk med rötterna i muntliga 
framföranden, eller finns bakgrunden primärt att 
söka i utländska förebilder där de centrala aspek-
terna i kompositionen har skapats av en skriftkul-
tur (123)? Det är en god och nyanserad beskrivning 
av en reell skillnad i synsätt. Lika välfungerande 
är Mitchells anknytning till folkloristen John Mi-
les Foleys begrepp ”oral-derived text” för skriftligt 
komponerade verk som uppvisar muntliga karaktä-
ristika (127). Det ger en fruktbar möjlighet att för-
stå islänningasagans egenart och relation till både 
muntlig och skriftlig kultur.

Mitchell svarar också för kapitlet ”Folklore Stu-
dies”. Även här betonar han likheten mellan klas-
sisk folkloristik och memory studies. ”Folklore and 
’memories’ […] are largely inseparable”, konstaterar 
han (101). Han hävdar också att det som Assmann 
har kallat kommunikativt och kulturellt minne fö-
regreps redan på 1930-talet av svenska folklorister 
som Carl Wilhelm von Sydow och Gunnar Gran-
berg i deras beskrivning av processen från memorat 
till fabulat (96). Gunnar Olof Hyltén-Cavallius an-
lade redan på 1860-talet i Wärend och wirdarne ett 
perspektiv som vi idag skulle känna igen inom be-
greppet kulturellt minne (97–98). Också i detta ka-
pitel kommer Mitchell in på sagalitteraturen. Han 
påminner om Sigurður Nordals klassiska studie av 
Hrafnkels saga från 1940, som utifrån påvisade his-
toriska felaktigheter drog slutsatsen att sagan är 
skriven av en kreativ författare utan förankring i 
muntlig tradition. Mitchell visar att argumentatio-
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nen är ohållbar. Utifrån kunskapen om såväl kultu
rellt minne som folklore framstår existensen av en 
äldre muntlig Hrafnkell-saga som sannolik. Före-
komsten av historiska felaktigheter har inget med 
frågan att skaffa.

Lena Rohrbach svarar för kapitlet ”Material Phi-
lology”. Materialfilologen vill, till skillnad från den 
traditionella filologen, inte rekonstruera en texts 
ursprungliga tillstånd. I stället undersöker hen 
texternas transmission över tid och bedömer dem 
som materiella uttryck för förändrade kulturella 
kontexter (210). Likheten med memory studies är 
uppenbar: fokus ligger inte på det förmodade ur-
sprunget utan på processen och på betydelsen i 
samtiden av något förflutet. Rohrbach presenterar 
en hel del nyare forskning som kan placeras inom 
både materialfilologin och memory studies. Hit hör 
flera studies av stora kompilationer som Möðru-
vallabók, Flateyjarbók och Hauksbók. Där tradi-
tionell filologi enbart intresserat sig för de indivi-
duella verk som ingår i dessa handskrifter har ny-
are forskare analyserat helheterna som manifesta-
tioner av olika gruppers identifierbara syften (210).

Den mångårige chefen för Árni Magnússon-in-
stitutet i Reykjavík Vésteinn Ólason gäller säkerli-
gen som vår tids största auktoritet på islänninga-
sagan. I kapitlet ”Dialogues with the Past” ankny-
ter han redan i titeln till sin Samræður við söguöld 
(”Dialoger med vikingatiden”), standardverket om 
islänningasagan, ett verk som på flera sätt föregrep 
användandet av memory studies inom norrönforsk-
ningen. Vésteinn påminner inledningsvis om att 
minne är både ett tema i många islänningasagor 
och ett nyckelelement i deras presentation av det 
förflutna. Han anknyter till Assmanns inflytelse-
rika distinktion: sagorna är skapade ur ett kultu
rellt minne, och individuellt och kommunikativt 
minne spelar en viktig roll i deras värld (489). Han 
exemplifierar, liksom Glauser tidigare i volymen, 
med Hallgerðrs påminnande om Gunnarrs örfil i 
Njáls saga. I denna episod ser Vésteinn tre sorters 
minne: Hallgerðr minns örfilen (det individuella 
minnet), läsaren minns de två tidigare fallen i sa-
gan där örfilar mot Hallgerðr också lett till hennes 
makars död, och hennes svärmor Rannveig kom-
menterar hennes uppträdande med att folk länge 
kommer att minnas hennes skam (det kollektiva 
minnet och bedömningen av Hallgerðr: berättel-
sen kommer att berättas om och om igen som ett 
exempel på skamligt beteende och tjäna som exem-
plum för kvinnor) (491).

En del av kapitlet handlar om hämnden i sa-

gorna. Vésteinn betonar att hämndetiken inte be-
varades i skriven kodifierad form, utan som en in-
tegrerad del av muntliga berättelser. Det kulturella 
minnet bevarade och återskapade berättelser om 
konflikter på ett sådant sätt att de bar en implicit 
moralisk dom; ofta gör de befintliga sagorna expli-
cita hänvisningar till den allmänna uppfattningens 
bedömning. Minne har, hävdar Vésteinn i en an-
knytning till Assmanns distinktion, en dubbel roll 
i islänningasagorna: individer minns de oförrätter 
de utsatts för och reagerar på dem, och gruppen, 
samhället, minns betydelsefulla händelser och gör 
bedömningar utifrån de normer som berättelsen 
bevarade. Därmed blev händelser i det kollektiva 
minnet efterhand integrerade i ett kulturellt minne 
och kunde efterbildas i nya berättelser (490). Det 
kulturella minne som den gamla hämndetiken ut-
gjorde formades under århundraden av liv i ett sam-
hälle utan centralmakt och var starkt nog att åter-
skapas i sena högmedeltida berättelser som Njáls 
saga (493–494).

John Lindow tar i kapitlet ”Folk Belief ” upp 
det nordiska trollet som ”an extreme example of 
collective memory” – termen finns i alla nordiska 
språk och kan beläggas minst ett årtusende tillbaka 
(508). Precis som tidigare Mitchell betonar Lin-
dow likheterna mellan memory studies och tradi-
tionell nordisk folkloristisk teori; bland annat an-
ser han att det folkloristiska begreppet memorat an-
knyter nära till Assmanns begrepp kommunikativt 
minne (509). Större delen av kapitlet ägnar Lindow 
åt den korta islänningasagan Bergbúa þáttr, som be-
rättar om hur två män möter ett trolliknande väsen 
i en grotta där de sökt skydd undan ett oväder. Lin-
dow analyserar sagan utifrån den finske folkloristen 
Lauri Honkos modell för ”äkta” upplevelser av det 
övernaturliga, som Honko upptecknat under fält-
arbete i 1930-talets Ingermanland. Centrala inslag 
i sådana berättelser är det Honko betecknar som 
normbrott, dåliga perceptuella villkor och indivi-
dens psykofysiska tillstånd av oro eller ångest. Lin-
dow finner alla dessa beståndsdelar i Bergbúa þáttr 
och visar onekligen på en övertygande tolknings-
ram för islänningasagan vad gäller möten med det 
övernaturliga. Det är den traditionella folkloris-
tikens begrepp och modeller som helt dominerar 
analysen, men vid slutet anknyter Lindow ändå till 
memory studies. I sagan överlever den ene av män-
nen i grottan genom att uppfylla trollets krav och 
lära sig den långa dikt det framsäger, medan hans 
tjänare, som inte förmått memorera dikten, dör. 
Lindow hävdar att Bergbúa þáttr genom detta slut 
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belägger både kollektivt och individuellt minne: att 
Þórðr memorerar trollets verser och därmed över-
lever är ett exempel på individuellt minne, men sa-
gan inskärper samtidigt det kollektiva minnet, vik-
ten att följa de övernaturligas krav och vikten att 
anbefalla sig åt Guds beskydd trots samröret med 
ett okristet väsen (511).

I kapitlet ”Strategies of Remembering” utgår 
Laura Sonja Wamhoff från Assmanns distinktion 
mellan kommunikativt och kulturellt minne, som 
hon betecknar som olika ”modes of collective me-
mory” (756). Utifrån denna distinktion diskute-
rar Wamhoff Íslendingabók och Landnámabók, 
två verk som ofta förs samman. Båda behandlar 
Islands historia från och med den äldsta bosätt-
ningen. Men Wamhoff menar att de skiljer sig 
fundamentalt åt, och detta just som representan-
ter för de två ”modes” hon fastställer med hänvis-
ning till Assmann. Landnámabók från 1200-talet 
är ett exempel på kulturellt minne (757). Íslending
abók, som skrevs redan i början av 1100-talet av Ari 
fróði, född på 1060-talet, bygger däremot på bio-
grafiskt minne, upp till 80–100 år tillbaka. En cen-
tral händelse som trosskiftet skildras enbart med 
hänvisning till en enda, personlig, källa, Aris fos-
terfar. Wamhoff menar att trosskiftet vid tiden för 
Íslendingabóks tillkomst enbart mindes av en li-
ten grupp klerker i deras kommunikativa minne 
och inte hade memorerats som ”a foundational me-
mory with collective relevance”, en status denna 
händelse fick senare (758). Hon polemiserar mot 
den gängse uppfattningen att de två verken skulle 
göra samma slags rekonstruktion av det förflutna. 
Det synes uppenbart att Wamhoff övertygande har 
lyckats ge en ny bild av två av den norröna littera-
turens mest omskrivna verk.

Flera av kapitlen i volymen behandlar den ef-
termedeltida bilden – eller minnet – i de nordiska 
länderna av det vikingatida förflutna. Stephen A. 
Mitchell får kapitlet ”Swedish Perspectives” på sin 
lott. Han gör inledningsvis det viktiga påpekandet 
att de medeltida svenska författarna inte alls in-
tresserar sig för landets vikingatida, hedniska, för-
flutna. Historikerna börjar i regel efter kristnan-
det, och bilden av det förflutna handlar mycket om 
missionärer och helgon (824–825). Här finns en 
anmärkningsvärd kontrast gentemot den isländ-
ska, norska och danska historieskrivningen under 
samma tid, där minnet av den förkristna fornti-
den var centralt. Mitchell visar hur sökandet efter 
det tidigare, förkristna, förflutna i Sverige startade 
först under 1600-talet med kungliga förordningar 

om insamling av berättelser, traditioner och arte-
fakter som kunde kasta ljus över forntiden (826). 
Under 1600- och 1700-talen kommer de stora ut-
gåvorna och översättningarna av isländska sagor, 
där Sverige länge var ledande (827). Under det ti-
diga 1800-talet blir vikingatiden ännu viktigare. 
För Götiska förbundet låg den kulturella identi-
teten i det fornnordiska minnet (827–828), och 
dess konstruerade vision av det förflutna fick stor 
spridning genom verk som Esaias Tegnérs Frithiofs 
saga (1825), Viktor Rydbergs Fädernas gudasaga 
(1887) och Verner von Heidenstams Svenskarna 
och deras hövdingar (1910) (829). Mitchell följer det 
fornnordiska intresset vidare med Frans G. Bengts-
sons Röde Orm (1941–1945) och, med andra vär-
deringar, Jan Guillous Arn-trilogi (1998–2000)  
(831).

Mitchells översikt är säkert nyttig för läsare i ut-
landet. Men det är samtidigt en ganska ytlig sum-
mering av enstaka inslag i den svenska norrön-re-
ceptionen av ett slag som gjorts många gånger förr 
(utförligast i Jöran Mjöbergs Drömmen om saga
tiden från 1967–1968). Något nytt kommer inte 
Mitchell med. Visserligen finns den obligatoriska 
Assmann-referensen i kapitlets början (824), men 
ingenting i översikten är egentligen beroende av 
Assmanns begrepp eller av andra inslag i memory 
studies teoribildning. Översikten är som sagt yt-
terst summarisk, och det är snarast luckorna som 
är påfallande. 1700-talets litterära användning av 
den isländska sagans berättelser om Sveriges forn-
tid, med bland annat Olof Celsius, Olof Dalins och 
Eric Skjöldebrands dramer, saknas helt. I dessa verk 
konstrueras det fornnordiska förflutna på ett sätt 
som på många sätt avviker markant från romanti-
kens senare försök, och de vore just därför värda åt-
minstone ett omnämnande.

Vi är så framme vid domen över volymen som 
helhet. Som framgått är flera kapitel i volymen 
fulla av intressanta observationer och goda analy-
ser. Nya lösningar på gamla problem presenteras i 
flera fall, och även nya relevanta frågor ställs. Vär-
defull är också själva samlingen: att boken presente-
rar så många bidrag med det avgränsade temat eller 
perspektivet ”relationen till det förflutna” i forn-
nordiska sammanhang. Detta syfte är egentligen 
inte beroende av den teoretiska förankringen i mo-
derna memory studies, och de forskare som förhåller 
sig mest fritt till denna teoribildnings begrepp och 
distinktioner – eller helt struntar i dem – är ofta de 
som har mest intressant att komma med; Lindows 
studie är ett exempel jag noterade ovan. Det ligger 
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också ett värde i att ett framträdande och aktu-
ellt område som memory studies presenteras så ut-
förligt och med så många konkreta tillämpningar. 
Även om en del av referenserna till auktoriteterna 
och deras begrepp framstår som banala och en del 
av analyserna snarare framstår som lite skolmässiga 
illustrationer av teorin än som undersökningar av 
materialet, är det tydligt att de nya begreppen och 
perspektiven kan verka inspirerande och generera 
nya idéer och slutsatser, inte minst kring välkända 
norröna verk. Wamhoffs analys har jag tagit upp, 
och det finns fler exempel i volymen. Just Landná
mabók, som Wamhoff diskuterar, är ett fall där dis-
tinktionen mellan kommunikativt och kulturellt 
minne förmodligen kan förklara mycket av verkets 
egenart – lokala, triviala händelser utan egentlig 
poäng samsas med övergripande information om 
Islands historia i allmänhet.

Men det bör inte döljas att det också finns mer 
problematiska sidor hos volymen. En del är snarast 
irritationsmoment. Samma begrepp och distink-
tioner förklaras omständligt gång på gång i artikel 
efter artikel. Redan tionde gången ”cultural me-
mory” definieras känns det överflödigt, och ändå är 
denna gång långt ifrån den sista. Större samordning 
vore, som ofta i detta slags verk, önskvärd. Ett an-
nat irritationsmoment rör engelskans roll. Memory 
studies två största namn Jan Assmann och Mau-
rice Halbwachs skrev på tyska respektive franska. 
Att i texter på engelska återge begrepp som kultu
relles Gedächtnis och mémoire collective som cul
tural memory respektive collective memory är rim-
ligt. Det gagnar tillgängligheten. Men något pro-
blematiskt blir det att redaktörerna i den teoretiska 
inledningen – liksom flertalet av volymens förfat-
tare – inte tillfogar termerna på originalspråken 
och att de citerar dessa auktoriteter uteslutande på 
engelska utan antydan om att det rör sig om över-
sättningar (till exempel på sida 7–8). I bibliogra-
fin står enbart de engelska översättningarna av Das 
kulturelle Gedächtnis och ett urval Halbwachs-tex-
ter upptagna. I Halbwachs fall anges åtminstone att 
On Collective Memory är översatt (29). I fallet med 
Assmanns huvudarbete är redaktörerna inte lika ge-
nerösa. Att Cultural Memory and Early Civiliza
tion är en översättning nämns överhuvudtaget inte 
i bibliografin (27). Det är ohederligt mot översät-
taren David Henry Wilson och missvisande för lä-
sarna av volymen. Här handlar det inte längre om 
en service till läsaren, utan redaktörerna ger läsaren 
intrycket att de ledande teoretikerna skrev sina verk 
på engelska. Problemet är generellt inom dagens 

humaniora och principiellt viktigt. Vid begrepp, 
definitioner och teoretiska utläggningar uppstår 
alltid semantiska förskjutningar vid överföringen 
från ett språk till ett annat. Översättningar är för-
visso önskvärda som hjälpmedel, men de får aldrig 
ersätta originalen. Det är vad som sker här.

Något förvånande är också den styvmoderliga 
behandlingen av forskningsområden som i sam-
manhanget kunde ha väntats få stort utrymme. 
Hit hör den förkristna nordiska religionen, som 
länge var ett av de tyngsta forskningsområdena 
inom fornnordistiken och där frågor kring kollek-
tivt minne av olika slag alltid är centrala. I volymen 
finns ett, mycket kort, kapitel om detta. Den om-
fattande forskning som bedrivs på området, inte 
minst i Sverige (av till exempel Olof Sundqvist, 
Britt Mari Näsström, Andreas Nordberg, Sebas-
tian Cöllen, Maths Bertell och Klas af Edholm), 
går volymens läsare förbi. Detsamma gäller folklo-
ristiken, som de senaste decennierna har blivit ett 
av de mest aktiva områdena inom studiet av norrön 
litteratur och tradition (Matthias Egeler, Frog, El-
dar Heide, Karen Bek Pedersen, Clive Tolley, med 
flera). Men trots att beröringspunkterna med me
mory studies är så uppenbara, och även påtalas av 
både Stephen Mitchell och John Lindow, finns ing-
enting av denna omfattande nya forskning repre-
senterad i volymen. Därmed har vi två parallella 
forskningsrörelser som behandlar mycket likartade 
problem och texter men utan att dela fora eller ens 
låtsas om varandra.

Men ett större problem är att de nya teorierna 
ofta inte tillför forskningen särskilt mycket. Åt-
skilliga av kapitlen domineras av självklarheter 
om minne i norrön litteratur; jag har ovan noterat 
exempel som behandlingen av Völuspá eller Snorra 
Edda. Alltför ofta blir minnes-begreppet urvattnat 
till att stå för all information om det förflutna, och 
sådant har forskningen sysslat med sedan länge. 
Anknytningen till begreppen från memory studies 
blir gärna långsökt och verkar tämligen pliktskyldig 
i de analyser som är mest givande; Lindows kapi-
tel är det typiska exemplet, där den verkligt intres-
santa analysen helt bygger på äldre folkloristiska 
modeller. De nya resultaten är annars få; i bästa 
fall får vi nya benämningar på det sedan länge väl-
kända. Wamhoff är en av de ytterst få författarna i 
volymen som verkligen använder de nya teorierna 
för att uppnå nya rön – och lyckas utifrån dessa 
perspektiv ifrågasätta tidigare forskning. Så skall 
forskning fungera. Det är till detta vi behöver teo-
retiska begrepp och modeller.
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Allra sist bör också nämnas den nästan bisarra 
auktoritetskulten som genomsyrar volymen. Visst 
nämns namn som Maurice Halbwachs, Pierre Nora 
och Astrid Erll emellanåt, men det är ingen tvekan 
om att det är Jan Assmann som är det allt överskug-
gande namnet för de forskare som bidrar i voly-
men. De obligatoriska omnämnandena av en en-
skild teoretikers namn överskrider gränsen till ren 
personkult. Och till det löjeväckande. Assmanns 
namn åberopas i 51 av volymens bidrag. Assman-
nism framstår i ljuset av detta som ett mer lämpligt 
namn för memory studies i den form den upptagits 
inom fornnordistiken. Det tjäne mer till varnagel 
än till inspiration för seriösa forskare.

Daniel Sävborg

Sven Anders Johansson, Litteraturens slut. Glänta. 
Göteborg 2021.

Titeln på Sven Anders Johanssons senaste bok 
Litteraturens slut innebär förstås, som författaren 
själv medger, en ”dramatisk överdrift” (110); där-
till också en medvetet tillspetsad formulering. Det 
handlar nu inte om all litteratur. Om man anläg-
ger ett dagsaktuellt perspektiv och ser till bokbran-
schen som helhet och inkluderar all typ av littera-
tur – både den som läses med ögat och med örat – 
finns det förstås ingen täckning för att tala om att 
litteraturen håller på att spela ut sin roll. Tvärtom!

Men nu är det en viss typ av litteratur som Jo-
hansson ägnar sin bok: den autonoma, den smala 
och estetiskt drivna typ som i Västeuropa kan för-
bindas med framväxten av det moderna konstbe-
greppet i slutet av 1700-talet, förkroppsligad i ro-
mantiken och med bland annat Kants ideologiska 
överbyggnad som teoretisk grund. Idealet blev nu 
ett konstbetraktande utan allt intresse; det gällde 
att bortse från verkets relation till varje form av 
kontext, må den vara ideologisk eller ekonomisk. 
Det estetiska hamnade i fokus, varvid en tidigare re-
toriskt grundad litteratursyn förpassades till margi-
nalen. In autonomi och avantgarde; ut realism och 
populärlitteratur.

Som den medvetet tillspetsade titeln på Johans-
sons bok låter förstå rör det sig vidare inte om en 
traditionell monografi, där ett väl sammanhållet 
resonemang leder läsaren från A till Ö på en snits-
lad bana. Frågan är, menar författaren, om det ens 
är möjligt att skriva den typen av böcker (längre): 
”möjligheten att tänka sammanhängande, att fånga 

sin tid – eller ens den egna tanken – i en berät-
telse har gått förlorad” (109). I konsekvens härav är 
brödtextens cirka 180 sidor i Litteraturens slut för-
delad på 97 kortare avsnitt, utan kapitelrubriker. 
Kompositionen är koncentrisk snarare än linjär; 
upprepningarna är legio, vilket inte hindrar att nya 
aspekter introduceras efter hand. Ur genreperspek-
tiv befinner sig boken i skärningspunkten mellan 
essä, debattskrift och pamflett. Johansson uppträ-
der i och förenar sina båda roller som akademiker 
av facket och kritiker. Resultatet är engagerande, 
upplysande, i positiv mening provocerande – men 
för den skull inte invändningsfritt.

Johansson vänder sig till namn som Adorno och 
Rancière för att uppbåda argument för den typ av 
autonom litteratur som det enligt författaren finns 
allt mindre plats för efter den så kallade etiska vänd-
ningen. Det är en litteratur som får sitt värde ge-
nom att ta avstånd från ”att skriva fram samhällets 
strukturer, de sociala gruppernas konflikter eller li-
dande” (92). Det är inte svårt att finna exempel på 
den typ av litteratur – den öppet engagerade, den 
moraliserande, den etiskt inriktade – som Johans-
son riktar sin kritik emot: climate fiction och vitt-
neslitteratur för att bara nämna två exempel. Det är 
exempel på genrer där författarna enligt Johansson 
från början gör anspråk på att ha tillgång till san-
ningen: natur och miljö är hotade, folkmord och 
övergrepp är vidrigt, för att travestera hans dom 
över den här typen av litteratur. Det innebär förstås 
en otillständig förenkling och generalisering, som 
får skrivas på pamflettgenrens konto. Icke desto 
mindre finns det i delar av den typ av engagerad lit-
teratur som här hudflängs, med författarens ord, en 
”etisk självgodhet” (85).

Det är medieutvecklingen, som bland annat 
inneburit att litteraturen förlorat sin ställning som 
ledande narrativt medium, och den tilltagande me-
dialiseringen av författarinstansen, vilken stund-
tals riskerar att skymma texten, som driver utveck-
lingen. Men också, menar Johansson – och detta 
resonemang har onekligen sina poänger – det som 
Nietzsche döpte till slavmoral. Härmed avses för-
hållandet att den egna ståndpunkten och det egna 
handlandet formuleras i anslutning till och blir be-
roende av något undermåligt och (moraliskt) de-
fekt annat och yttre. Den egna ståndpunkten och 
inte minst engagemanget behöver en skuggsida att 
ta avstånd ifrån. Miljövännerna behöver klimatför-
nekarna. Det är en typ av moral där de förra kan 
konstruera sig som goda förkämpar i kontrast till de 
moraliskt förkastliga förnekarna. Den goda stånd-


