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dra uppenbarligen har haft vissa svårigheter att 
förstå texten. Som man kan inhämta i utgåvan har 
i en av de många handskrifterna tillfogats en liten 
randanmärkning: ”desamma = apostlarna”.

Hur de senantika författarna tänkte om fiktion 
(i vilken mening det nu vara månde) är givetvis 
en intressant fråga. Men utan nödvändiga distink-
tioner och med en snedvriden bild av den senan-
tika verklighets- och historieuppfattningen läm-
nas den hjälplöse läsaren med ett intryck att de be-
handlade verken på något odefinierbart vis i stort 
sett handlar om fiktionsteori eller i varje fall fik-
tionskritik. Detta i sin tur vore en grov bagatellise-
ring av den tidigkristna kampen med den pagana 
kulturen. Handlar De civitate Dei om fiktionskri-
tik? Handlar det inte fastmer om liv och död?

Detta är mina huvudinvändningar mot ett 
arbete vars dynamiska potential och högintres-
santa texturval och, inte minst, vars viktiga pi-
onjäruppdrag på svensk botten jag på intet sätt 
vill förneka.

Marianne Wifstrand Schiebe

Herzort Island: Aufsätze zur isländischen Literatur- 
und Kulturgeschichte. Zum 65. Geburtstag von Gert 
Kreutzer. Red. Thomas Seiler. Seltmann & Söhne. 
Lüdenscheid 2005.

Det finns en omfattande forskning om nordisk 
litteratur som svenska litteraturvetare ofta är obe-
kanta med. Det är den forskning som bedrivs 
inom ämnet skandinavistik vid universitet i Tysk-
land, Schweiz och Österrike. Vad som från ett 
svenskt perspektiv framstår som anmärkningsvärt 
är den norröna litteraturens starka ställning inom 
ämnet. De flesta av de tyskspråkiga skandinavis-
terna sysslar förvisso med modern nordisk litte-
ratur, men påfallande många av dem har tydligt 
sitt hjärta hos en betydligt äldre nordisk litteratur. 
En ganska typisk representant för dessa tyska fors-
kare är Gert Kreutzer, professor i nordisk filologi 
vid Kölns universitet. Han har skrivit flera arbe-
ten om fornisländsk skaldediktning, men också 
om isländsk efterkrigslitteratur och om Strind-
berg och Bellman.

En del av denna forskning resulterar givetvis i 
monografier, men en större del av den tysksprå-
kiga skandinavistiken presenteras som uppsatser 
i tidskrifter som Skandinavistik oh Alvíssmál eller 
i konferensvolymer som Arbeitstagung der Skandi-

navisten des deutschen Sprachgebiets, en serie utgi-
ven i åtskilliga delar sedan 1970-talet. Den tyngst 
vägande delen utgörs dock av festskrifter över 
framträdande tyskspråkiga skandinavister. Här 
finns flera som enbart inriktar sig på norrön litte-
ratur och kultur, såsom festskrifterna till Heinrich 
Beck (Studien zum Altgermanischen, 1994), Rolf 
Heller (Studien zum Isländersaga, 2000) och Hans 
Schottman (Die Aktualität der Saga, 1999), men 
också flera verk som inkluderar uppsatser kring 
såväl norrön som modern skandinavisk littera-
tur; man kan nämna festskrifterna till Klaus von 
See (Idee, Gestalt, Geschichte, 1988) och Hans-Pe-
ter Naumann (Verschränkung der Kulturen, 2004), 
liksom minnesskriften över Gerd Wolfgang We-
ber (ein runder Knäuel, so rollt’ es uns leicht aus den 
Händen, 2000). Det handlar ofta om väldiga vo-
lymer, festskrifterna till Heinrich Beck och Klaus 
von See går t.ex. på 760 resp. 722 tättryckta sidor, 
vilket tydligt vittnar om den tyskspråkiga skandi-
navistikens omfattning och ambitioner.

Förra året fyllde Gert Kreutzer 65 år och det 
blev hans tur att få en festskrift, Herzort Island: 
Aufsätze zur isländischen Literatur- und Kultur-
geschichte. Som namnet visar ligger tonvikten på 
det norröna, men i tysk skandinavisttradition in-
kluderas också uppsatser om t.ex. Strindberg och 
Laxness, tysk Bellmanreception, Astrid Lindgren 
och tyska översättningar av moderna svenska ro-
maner. Jag skall se närmare på ett urval av utgå-
vans uppsatser.

Bokens första artikel ägnas vederbörligen fest-
föremålets favoritlitteratur, den fornisländska. Ar-
tikeln är Nina Dolens ”Å fare som ein mann – 
om ære og kjønn i Laxdæla saga.” Många fors-
kare före Dolen har betonat kvinnornas ovanligt 
framträdande roll i Laxdœla saga och många har 
också talat om ärans betydelse för denna sagas 
intrig. Men Dolen vill kombinera de två infalls-
vinklarna. Den intressantaste av hennes analyser 
gäller en episod som skildrar hur sagans centralfi-
gur Guðrún och hennes älskade Þórðr driver ige-
nom skilsmässa från sina respektive makar för att 
i ställe kunna gifta sig med varandra (s. 37–39). 
Guðrún ger sin man Þorvaldr en skjorta av kvinn-
ligt snitt; därmed har hon lagligt skäl att skilja sig 
från honom. Þórðr anklagar sin hustru Auðr för 
att bära manskläder och kan därigenom driva ige-
nom skilsmässa. Dolen poängterar hur olika de 
båda förödmjukade parterna reagerar och fram-
ställs. Þorvaldr har under hela äktenskapet med 
Guðrún visat sig underlägsen hustrun – som där-
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med intar mannens traditionella roll – och efter 
den förödmjukande skilsmässan accepterar han 
sin lott och försöker aldrig få upprättelse. Han 
klarar inte av att försvara sin ära och görs – ge-
nom skjortan på ett direkt symboliskt sätt – till 
”kvinna” av Guðrún. Auðr däremot accepterar 
inte alls att hon berövas sin ära genom den föröd-
mjukande behandlingen. När hennes familj inte 
uppfyller sin hämndplikt för hennes skull utkrä-
ver hon hämnden själv: hon attackerar Þórðr med 
hans eget svärd och tillfogar honom ett sår. An-
märkningsvärt är att hon sägs bära byxor vid till-
fället. Hon klär sig som en man, bär svärd som en 
man och försvarar sin ära som en man. Genom sitt 
företag vinner hon både Þórðrs och sagans sym-
pati – i kontrast till Þorvaldr.

Dolen påpekar att Auðr är den kvinna som 
tydligast bryter gränserna för kvinnligt uppträ-
dande. Hon utkräver hämnden själv och skildras 
som en exemplarisk figur (s. 39). Men för att anta 
den manliga rollen krävs också att hon distanse-
rar sig från de restriktioner som omfattar hennes 
kön – hon klär sig i manskläder (s. 40). Dolen 
påpekar dock att Auðrs framgång och könsöver-
skridande inte får några strukturella konsekvenser 
i en större kontext. Patriarkatet lever kvar oför-
ändrat (s. 40).

I sin analys av episoden betonar Dolen att det 
isländska samhället byggde på en maskulin etik. 
Ett överskridande av könsgränserna blir för man-
nens del förödmjukande, inte minst för att det ho-
tar den kulturella maskulina horisonten som lik-
ställer manlig dominans med manligt kön. För 
kvinnor betyder att uppföra sig som en man en 
andlig uppgradering, då det maskulina i det is-
ländska medeltidssamhället var en moralisk kva-
litet. Men överskridning sker enbart på premis-
serna av ett patriarkalt styressätt: ”Det skarpe skil-
jet mellom kjønna, mellom maskulin og feminin, 
kan berre overskridast i ei retning utan ærestap.” 
(s. 41)

Dolens analys kullkastar knappast några rå-
dande synsätt kring sagorna. Alldeles överras-
kande är inte hennes slutsats. Men analysen är 
ändå intressant och sätter fokus på en episod som 
traditionellt inte diskuterats så i detalj. Andra de-
lar av hennes artikel är mer problematiska. Hon 
driver starkt tesen att sagans huvudkonflikt, mel-
lan Guðrún, Kjartan och Bolli inte primärt hand-
lar om kärlek och svartsjuka, såsom man traditio-
nellt uppfattat saken, utan om ära (s. 31). Tesen 
stöds knappast med argument, men mer betänk-

ligt är att den är övertagen från Preben Meuleng-
racht Sørensen, som utförligt argumenterar för 
synsättet i Fortælling og ære 1993 (s. 261), utan att 
källan anges. Ändå känner Dolen väl till Meu-
lengracht Sørensens atbete, som hon citerar i 
andra sammanhang i artikeln (s. 27). Starkt pro-
blematisk är också hennes analys av sagaepisoden 
som skildrar stölderna av Kjartans svärd och av 
hans hustrus förnäma huvudduk. Dolen förutsät-
ter att det är Guðrún som ligger bakom båda stöl-
derna och tolkar svärd och svärdsslida om sexuella 
symboler. Stölden av svärdsslidan blir ”ei seksuelt 
lada markering frå Guðrún si sida” (s. 32). Bekym-
ret är att Guðrún i sagan på inget sätt kopplas till 
stölden av svärdet och svärdsslidan. Sagan antyder 
åtskilliga gånger – och hänvisar rentav explicit till 
ett rykte – att det var Guðrún som lät stjäla hu-
vudduken. Den var en gång avsedd som Kjartans 
bröllopsgåva till henne, men blev i stället hennes 
rivals egendom. Guðrún visar starka känslor inför 
huvudduken och förklarar rentav att den som ta-
git den egentligen bara tagit sin egendom. Några 
motsvarande antydningar om att Guðrún skulle 
initierat stölden av svärdet finns inte. Den stölden 
synes i sammanhanget bottna i tjuvens, Guðrúns 
brors, avund mot Kjartan för hans framgångars 
skull. Och därmed faller Dolens hela resonemang 
om kön och ära i denna episod.

Bekymmersamt är dessutom att Dolen inte sät-
ter in de undersökta sagaepisoderna i ett större 
sammanhang. Det finns åtskilliga episoder i med-
eltida nordiska verk där kvinnor antar en manlig 
roll och emellanåt rentav manliga kläder (det gäl-
ler t.ex. Brynhildr och Guðrún i eddadikter och 
prosaparafraser, det gäller mökungar och sköld-
mör i fornaldarsagor och i Saxos Gesta Danorum). 
I den mytologiska eddadiktningen finns rentav 
ett exempel på när en manlig gud, Tor, klär sig 
i kvinnokläder utan att förlora diktens respekt. 
Allt detta hade varit naturligt att uppmärksamma, 
men Dolen begränsar sitt perspektiv till två epi-
soder i en och samma saga. Det gör också att hon 
missar mycket av den forskning som trots allt be-
drivits kring frågor om kvinnliga könsöverskri-
dare i medeltidsnordisk litteratur. För att bara 
nämna några svenska verk: Birgit Strand har skri-
vit om sköldmörna, och könsroller överlag, hos 
Saxo (i Kvinnor och män i Gesta Danorum 1980), 
jag har själv skrivit om kvinnliga krigare, hämn-
deggare och hämnare i norrön litteratur i stort (i 
Sorg och elegi i Eddans hjältediktning 1997, kap. 6) 
och Agneta Ney har behandlat många av Dolens 
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frågor i Drottningar och sköldmör 2004, en bok 
som enligt undertiteln handlar om just ”gränsö-
verskridande kvinnor i medeltida myt och verklig-
het”. Ney inleder för övrigt sin bok med en ana-
lys av just Laxdœla-episoden om Auðr och hennes 
manskläder! Ändå finns varken hon eller de andra 
forskarna ens nämnda hos Dolen.

Nina Dolens analyser har sitt intresse, låt vara 
att de inte framstår som särskilt originella. Men 
som forskare är hon osjälvständig och njugg när 
det gäller att redovisa sitt beroende. Hennes per-
spektiv är extremt snävt och hon saknar känne-
dom om nästan alla forskningsverk som behand-
lar hennes ämne.

I Hubert Seelows ”Der große Weber von 
Kaschmir – eine Strindbergiade?” förenas på ett 
för den tyska skandinavistiken typiskt sätt inrikt-
ningen på isländskt och svenskt. Bidraget behand-
lar Halldór Laxness’ ungdomsverk Vefarinn mikli 
frá Kasmír från 1927. Laxness har själv beskrivit 
romanen som starkt influerad av Strindberg och 
Seelow försöker konkretisera influenserna.

Seelow visar övertygande att Strindbergsin-
flytandet främst märks i fråga om förhållandet 
mellan man och kvinna, i skildringen av sexuali-
tet och kvinnoemancipation (s. 165). Romanens 
kvinnofientlighet har enligt Seelow en direkt fö-
rebild i Giftas. Bl.a. attackeras ritualerna kring 
kvinnouppvaktning o kvinnodyrkan på ett sätt 
som tydligt har rötterna där. (s. 165) Också tan-
ken att äktenskapet egentligen är legal prostitu-
tion har Laxness hämtat från Strindberg (s. 166). 
Liksom Strindberg i Giftas är Laxness socialist och 
ser kvinnoemancipationen som ett politiskt-soci-
alt problem, inte som t.ex. Otto Weininger som 
ett metafysiskt (s. 167).

Det är ett intressant faktum att de Strindberg-
verk som influerat Laxness – vilket både han själv 
påpekat och Seelow visar – är prosaverk, ofta på 
gränsen för vad som egentligen är skönlitteratur 
(förutom giftas handla det om verk som Likt och 
olikt och Legender). Utomlands är annars Strind-
berg primärt dramatikern, men dramerna tycks 
ha lämnat Laxness tämligen kall. Det är också på-
tagligt att det är mer Strindbergs idéer än hans stil 
och litterära egenart som har påverkat Laxness.

Seelows artikel bjuder alltså på en del av in-
tresse. Men det är problematiskt att en forskare 
som behandlar svensk litteratur inte behärskar 
svenska bättre än vad Seelow gör. Det blir tydligt 
i hans återgivande av citat på svenska. Där vimlar 
av fel – av typen ”postods” s. 166, ”hann” s. 165 – 

som vittnar om att Seelow i första hand är expert 
på andra nordiska språk än svenska. Men mest be-
sviken blir man på att artikeln inte har några hö-
gre vetenskapliga ambitioner. Att Vefarinn mikli 
är påverkad av Strindberg har Laxness själv påpe-
kat och Seelows insats består i att han gör ett få-
tal relativt ytliga noteringar av sannolika inflytan-
den. Några precisa frågeställningar finns inte och 
inte heller några direkta slutsatser. Seelow analy-
serar i mycket liten grad de lån han pekar ut, var-
för undersökningen inte kastar mycket ljus över 
vare sig Laxness’ förhållande till annan litteratur 
eller utländsk Strindbergreception.

Wilhelm Heizmann tar sig an ett ord i den in-
hemska riddarasagan Kirjalax saga. Den vackra 
Florencias huvud liknas i sagan vid ett eyjarepli 
(ordagrant: ö-äpple). Ordet är inte belagt nå-
gon annanstans i den norröna litteraturen. I den 
gängse editionen av sagan gissar utgivaren att or-
det betecknar en apelsin. Detta får Heizmann att 
gå igenom citrusfrukternas väg till Europa och 
deras betydelse i den europeiska kulturhistorien. 
Det visar sig bl.a. att den egentliga apelsinen inte 
kom förrän på 1500-talet, men andra citrusarter 
kom redan på Alexander den stores tid. Citrus-
frukterna kopplades till Paradiset och den antika 
mytologin. Artikeln bjuder på intressant läsning, 
men inte heller den kommer fram till några av-
görande resultat. Ämnet är ytterst begränsat – 
utgångspunkten är ett enskilt ord i ett föga känt 
verk. Artikeln består nästan helt av en översikt 
av citrusfrukterna i europeisk historia och kul-
tur och liknar mest en lexikonöversikt eller kan-
ske en understreckare i Svenska Dagbladet. Lärt 
och spännande, men trots allt ett referat i stäl-
let för en vetenskaplig undersökning. Det finns 
ingen frågeställning, ingen egentlig tes och ingen 
argumentation.

Både Heizmann och Seelow är goda forskare 
som tidigare åstadkommit viktiga arbeten inom 
norrönforskningen. Men deras bidrag i Herzort 
Island har knappast några högre ambitioner. De 
båda forskarna har valt att denna gång inte sända 
in mer substantiella arbeten, utan uppenbarligen 
rafsat ihop lite överblivet material av mer kåse-
rande karaktär.

Betydligt mer vetenskaplig substans har Edith 
Marolds artikel ” ’Archäologie’ der Skaldendich-
tung”. Marold har skrivit åtskilliga arbeten om 
skaldediktningen, den mest komplicerade och 
mest statusfyllda formen av medeltida norrön 
diktning, och hon är nu en av de ansvariga bakom 
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en ny utgåva av det samlade materialet. Hennes 
artikel är uppenbart tillkommen i anslutning till 
detta projekt.

Marold utgår från det faktum att de vikingatida 
skaldedikter vi möter som sammanhängande tex-
ter i editionerna aldrig presenteras så i de medel-
tida verk varifrån vi känner dem. Strofer presen-
teras oftast fragmentariskt och lösryckta ur sitt 
ursprungliga sammanhang. I konungasagor som 
Heimskringla citeras de som belägg för uppgifter 
om historiska händelser, i poetologiska verk som 
Snorris Edda citeras de som belägg för olika poe-
tiska finesser. Frågan är om man kan sammanfoga 
dessa stroffragment till sammanhängande dikter. 
Vilka strofer hör ihop i en dikt? Vilken ordnings-
följd hade stroferna i dikthelheten? Detta försöker 
Marold undersöka i samband med tre 900-tals-
dikter, Hallfreðr vandræðaskálds Hákonardrápa, 
Einarr skálaglamms Vellekla och Glúmr Geirasons 
Gráfeldardrápa. Marolds noggranna analyser le-
der fram till nya uppfattningar om strofföljden i 
samtliga tre fall. Den ordningsföljd hon föreslår 
skiljer sig på åtskilliga punkter från den som Fin-
nur Jónsson presenterade i den hittills enda full-
ständiga editionen. I sin argumentation kommer 
hon också in på frågor kring tolkningen av dik-
ternas innehåll (s. 113–116, 116–118).

Marolds artikel utgörs av mycket lödig forsk-
ning. Ändå måste betonas att hennes bidrag är 
inriktad på filologiska detaljproblem med rela-
tivt begränsad relevans. Texten är specialiserad 
och enbart riktad till ett litet fåtal initierade ex-
perter på detta snäva område. Det är inte gene-
rella slutsatser det handlar om, utan lösningar på 
några punkter som aktualiserats i samband med 
en edition.

Wolfgang Butt är inte forskare alls utan över-
sättare från svenska till tyska. Hans bidrag bär ti-
teln ”Här sitter jag=Hier sitze ich: Bemerkungen 
zum Übersetzen – insbesondere von Per Olov En-
quists Romanen”. Butt uppmärksammar några 
intressanta problem vid översättningen av En-
quists romaner. Hit hör inslagen av västerbott-
nisk dialekt. Resonemanget (s. 360) lider dock av 
nästan total avsaknad av konkreta exempel, var-
för framställningen blir ytterst abstrakt. På samma 
sätt påpekar Butt att Enquists romaner har en all-
deles egen berättarton som ställer översättaren in-
för problem, men inte heller här ges exempel. Det 
enda problem av detta slag som tas upp är att det 
frekventa användandet av pluskvamperfekt i Liv-
läkarens besök och Lewis resa inte gick att återge 

i samma utsträckning på tyska (s. 356). Inte hel-
ler här ger Butt ett enda konkret exempel på det 
han diskuterar.

En stor del av Butts bidrag utgörs av angrepp 
på förlagslektörerna, som han menar i alltför hög 
grad vill göra texten läsbar och därmed offra det 
specifika verkets egenart (s. 360, 357–359). Mot-
sättningen mellan översättare och förlagslektör är 
föga överraskande, och detsamma måste sägas om 
merparten av Butts synpunkter. Att det är kne-
pigt att översätta stilistiska egenheter visste man 
redan, att dialektinslag bjuder på särskilda svårig-
heter likaså. Ändå är det detta slags påståenden 
som Butt fyller sina sidor med – i regel utan kon-
kreta belägg för vad han åsyftar. Några frågeställ-
ningar, generella slutsatser, teser, finns inte, och 
det kanske man inte kan vänta sig av en översät-
tare, men någon form av analys av de nämnda 
problemen hade man kunnat vänta av ett bidrag 
i en akademisk festskrift. Vi har att göra med ett 
enklare kåseri kring några mycket typiska över-
sättningsproblem; man har läst sådana förr, men 
normalt hör de hemma i veckotidningar, inte i 
universitetspublikationer med vetenskapligt syfte. 
Vi blir inte klokare på Enquists litterära egenart. 
Vi lär oss ingenting nytt om översättningen som 
fenomen.

Tyskspråkig skandinavistik är ett imponerande 
fenomen som emellanåt producerar lysande forsk-
ning. Men Herzort Island lever inte upp till de 
förväntningar man kan ha. Påfallande många av 
uppsatserna är skrivna av personer utanför forsk-
ningseliten. De betydande forskare som med-
verkar gör det i hög utsträckning med arbeten 
skrivna med vänster hand. Avståndet är stort till 
verk som festskriften till Heinrich Beck 1994.

Daniel Sävborg

Mary Alexandra Watt, The Cross That Dante Bears. 
Pilgrimage, Crusade, and the Cruciform Church in 
the Divine Comedy. University Press of Florida. 
Gainesville 2005.

Även kortfattat elementära översikter av Dantes 
liv och verk brukar omnämna brevet till hans me-
cenat Cangrande della Scala i Verona. Där fram-
häver brevskrivaren emfatiskt att den gudomliga 
komedien i likhet med de bibliska texterna skall 
uppfattas på olika betydelsenivåer. Vid sidan av 
den bokstavliga innebörden föreligger också alle-


