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ning inte längre är något blott ”önskvärt” eller ”spän-
nande”, utan såväl i sin samtidsinriktade som i sin histo-
riska form nödvändig för att förstå vår egen tids konst-
närliga verksamhet. Ett interartiellt betraktelsesätt skär-
per dessutom den blick forskaren riktar mot den konst-
art han främst ägnar sina analyser.

Roland Lysell

Bjarne Fidjestøl, Selected Papers. Edited by Odd Einar
Haugen and Else Mundal. Translated by Peter Foote
(The Viking Collection. Studies in Northern civiliza-
tion, 9). Odense University Press 1997 (406 pp.).

När den 56-årige Bjarne Fidjestøl den 9 februari 1994
plötsligt segnade ner död i talarstolen mitt under en fö-
reläsning i Bergen, avbröts i förtid en originell och ny-
skapande insats inom den norröna litteraturforskning-
en. Det nyskapande byggde framför allt på Fidjestøls
ovanliga förmåga att kombinera traditionell Wlologi
med modern litteraturvetenskaplig teori och textanalys.
Därtill hade han – förutom bred humanistisk lärdom
och ovanlig öppenhet för nya tankar – en stark känsla
för poetisk form, utvecklad också i hans litterära över-
sättningar från isländska och ryska. Hans verksamhet
som forskare, litteraturtolkare, översättare, lärare och
folkbildare gjorde honom inte bara respekterad utan
också varmt avhållen i alla läger, samtidigt som den för-
de honom till banbrytande resultat, speciellt vid inter-
pretationen av skaldedikt, denna den mest svårgenom-
trängliga av fornnordiska genrer.

Själv gjorde Fidjestøl aldrig anspråk på banbrytarens
heroiska kämparoll. Hans framtoning var nästan evang-
eliskt fridsam och lågmäld, hans vetenskapliga produk-
tion anspråkslös i tonläge och omfång. Det mesta publi-
cerades på nynorska i skrifter med begränsad, ofta lokal
spridning. Doktorsavhandlingen, Det norrøne fyrstedik-
tet, framlades först 1982, samma år som han tillträdde
professuren i norrön Wlologi vid Universitetet i Bergen.
Hans andra större arbete, som behandlar Eddadikternas
datering, väntar ännu på sin utgivning. Merparten av
det han skrev, också hans korta texter, har dock i efter-
hand visat sig vara av utomordentlig betydelse för den
internationella forskningen. Ett par av dessa texter har
för övrigt, glädjande nog, publicerats som recensioner i
Samlaren 1987 och 1988.

Det Wnns därför anledning att vara tacksam mot hans
kolleger i Bergen, Odd Einar Haugen och Else Mundal,
som nu sammanställt ett urval av Fidjestøls (kortare) ve-
tenskapliga studier på engelska. Översättningen har om-
besörjts av Londonprofessorn Peter Foote, själv framstå-
ende Wlologisk expert på det norröna området. Texterna
har grupperats i fem avdelningar som någorlunda svarar
mot Fidjestøls olika verksamhetsområden.

Första avdelningen, ”Skaldic studies”, behandlar
skaldedikten, Fidjestøls främsta specialitet som forskare.
Teoretiskt mest banbrytande i denna avdelning är ”The
kenning system. An attempt at a linguistic analysis”, en
studie inspirerad av fransk lingvistisk teori, som Fidje-
støl stiftat bekantskap med under sin tid som norsk lek-
tor i Strasbourg på 60-talet. När uppsatsen publicerades
1974 vållade den debatt i tidskriften Maal og Minne (där
Peter Hallberg uppträdde som opponent), men dess
synsätt kan numera sägas vara allmänt accepterat, i varje
fall bland yngre forskare. Mer traditionella men rika på
empiriska resultat är ett par uppsatser om skalderna Ar-
nórr Þórðarson och Þjóðolfr ór Hvini (den senare mest
känd i vårt land som författare till ”Ynglingatal”, den
gåtfulla dikten om de tidigaste sveakungarna i Uppsala).
Av litteratursociologiskt intresse är ”Have you heard a
poem worth more?”, som utreder fursteskaldernas eko-
nomiska villkor. Min egen favorit bland skaldestudierna
är dock ”Skaldic poetry and the conversion”, där Fidje-
støl med mentalitetshistorisk lärdom och textanalytiskt
skarpsinne diskuterar kristendomens inXytande på
skaldediktens tematik och formspråk.

Andra avdelningen, ”Saga studies”, inleds också den
med en strukturalistisk klassiker från 70-talet, ”Algirdas
Julien Greimas and Hrafnkell Freysgoði. Semiological
models applied to an Icelandic saga”. Det intressanta
med den studien är väl i dag knappast det semiologiska
modelltänkandet, som lånats från Greimas, utan snarare
Fidjestøls diskussion av hedniskt och kristet i Hrafn-
kelssagan, ett ämne som på sin tid var häftigt omdebat-
terat. Ett par andra värdefulla bidrag till denna av-
delning handlar om förhållandet mellan europeisk/
hagiograWsk och norrön tematik i kungasagorna om
Olav den helige. En motsvarande text om Olav Trygg-
vasons saga, ”Óláfr Tryggvason the missionary”, bär
dock i alltför hög grad spår av sitt ursprung som pre-
dikotext, framförd från predikstolen i Mosters kyrka i
samband med Wrandet av Olav Tryggvason som Norges
apostel. Här hade det enligt min mening varit bättre att
översätta någon annan sagastudie, till exempel Fidje-
støls utmärkta opposition på Tommy Danielssons
strukturalistiska doktorsavhandling om ättesagan (Sam-
laren 1987).

Tredje avdelningen, ”Prose and poetry”, innehåller
studier som behandlar förhållandet mellan skaldedikt
och sagaprosa, ett av Fidjestøls favoritämnen. De två
första uppsatserna, ”Icelandic sagas and poems of princ-
es” och ”Skaldic stanzas in saga-prose”, är mycket kom-
petenta men ganska allmänt hållna och bringar inte så
mycket ny kunskap. Desto mer intressanta är ”The tale
of Haraldr harðráði and Þorgils the Wsherman” och ”See
what happens, compose on it later”, som båda bjuder på
skickligt Wlologiskt utredningsarbete, helt övertygande
vad gäller resultaten och samtidigt av principiell bety-
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delse för att förstå den muntliga skaldetraditionens vill-
kor.

Fjärde avdelningen, ”Literary history”, består helt av
ett 30-sidigt utdrag ur den litteraturhistoriska handbo-
ken Norsk litteratur i tusen år (1994), där Fidjestøl svara-
de för medeltidslitteraturen – och genomförde sitt upp-
drag med sådan briljans att verket mycket snart fram-
stod som ”en milstolpe i norrön forskningshistoria” (för
att citera min egen recension i Edda 1/95). Utdraget,
som här fått titeln ”Norse-Icelandic composition in the
oral period”, innehåller inte bara en briljant diskussion
av den muntliga traditionens natur (delvis baserad på
amerikanska teoretiker som Walter Ong och Carol Clo-
ver) utan också en delvis ny klassiWcering av Eddadik-
terna på grundval av deras berättarteknik och form-
språk. Också andra partier av denna handbokstext hade
förtjänat att lyftas ut på motsvarande sätt och presente-
ras för internationell publik, t ex Fidjestøls radikalt ny-
skapande diskussion av hävdvunnen periodisering på
den norröna litteraturens område.

Femte och sista avdelningen, ”In lighter vein”, inne-
håller tre populärvetenskapliga kåserier om kvinnosyn-
en i sagorna, riddarromantisk sagadiktning och Snorre
Sturlasson som europeisk humanist. Rubriken ”in ligh-
ter vein” antyder att det här mest skulle vara fråga om
lättviktiga bagateller, men så är faktiskt ingalunda fallet.
Också här Wnns nämligen nya resultat och analyser av
stort intresse, t ex Fidjestøls skarpsinniga genusresone-
mang om ”the woman as spectator” i skaldedikten eller
hans virtuosa analys av en riddarromantisk kärleksno-
vell, ”Laustik”, som ingår i Strengleikar, den norröna
prosaöversättningen av Marie de France’ bretonska lais.

Överhuvudtaget måste man beklaga att utgivarna
inte givit mer utrymme åt Fidjestøls litterära textanaly-
ser, eftersom han på det området stod i särklass bland
norröna Wlologer. Man hade sålunda enligt min åsikt
haft anledning inkludera hans lilla skrift Sólarljóð. Ty-
ding og tolkingsgrunnlag (Bergen, Oslo, Tromsø 1979, 74
pp.), förmodligen det allra bästa exemplet på Fidjestøls
lysande egenskaper som diktläsare och hans eminenta
förmåga att förena Wlologiska och litteraturteoretiska
perspektiv. Visserligen har islänningen Njörður Njarð-
vik senare (1993) publicerat sin doktorsavhandling om
samma dikt, men Fidjestøls fjorton år äldre analys kom-
mer att stå sig som den överlägset bästa och dessutom
som den mest moderna vad gäller textanalytisk meto-
dik.

Även om det här urvalet av Fidjestøls texter – tillika
med utgivarnas kommentarer – har en viss slagsida åt de
(konservativt) Wlologiska domäner där översättaren Pe-
ter Foote har sin hemvist, Wnns all anledning att lovprisa
såväl översättningen som utgåvan i sin helhet. Förhopp-
ningsvis kommer vi snart också att få läsa Fidjestøls pos-
tuma och sedan länge emotsedda bok om Eddadikter-

nas datering. Enligt uppgift skall den före slutet av 1998
utkomma i den köpenhamnska skriftserien Bibliotheca
Arnamagnæana.

Lars Lönnroth

Skeptikerns dilemma. Texter om Willy Kyrklunds för-
fattarskap, red. Vasilis Papageorgiou. Brutus Östlings
Bokförlag Symposion,  Stockholm/Stehag 1997 (176s.).

I den kritiska antologin Skeptikerns dilemma kan man
ana en urvalsprincip, eller kanske snarare en arbetsför-
delning: redaktören och/eller författarna har försökt
täcka in hela Willy Kyrklunds författarskap. Redaktören
själv bidrar med ett slags inledningsessä och ett avsnitt
om pjäsen Medea från Mbongo (1967); det senare kom-
pletteras av Roland Lysells utläggning av pjäsen Gudar
och människor (1978). Kyrklunds tidigare novellistik el-
ler kortprosa behandlas i en text av Arne Florin, medan
de mer sammanhållna samlingarna Den rätta känslan
(1974) och 8 variationer (1982) uppmärksammas i två se-
parata uppsatser av Ulf Olsson respektive Johan Dahl-
bäck. De originella reseskildringarna från femtiotalet
karakteriseras i en text av Jonas Ellerström. Det centrala
verket Mästaren Ma (1953) får som sig bör en egen kom-
mentar med en essä av Per Erik Ljung, och slutligen har
Magnus Florin tagit sig an Homerosomskrivningen El-
pënor (1986). Till dessa skall läggas en omtryckt tid-
ningsartikel från 1995 av Peter Luthersson, föranledd av
samlingsvolymen Prosa från samma år, samt en vidare
anlagd studie av ”diabolin och kylan” i författarskapet
av Gunnar Arrias.

Större delen av Kyrklunds författarskap underkastas
sålunda kritisk granskning, oftast i en tämligen fri, essä-
istisk form. Vad som möjligen saknas är den särskilda
behandlingen av Kyrklunds på sätt och vis djärvaste bok
Polyfem förvandlad (1964), respektive hans i många läger
populäraste, Solange (1951; en inte ovanlig felbedömning
är att den senare skulle vara mer konventionell och min-
dre komplex än andra Kyrklundtexter; den förtjänar
otvivelaktigt en noggrannare utredning). Antologin är
emellertid inte avsedd att fungera som en samordnad
exposé över författarskapet: frågeställningar, infalls-
vinklar och framställningssätt skiftar avsevärt i de olika
bidragen. Skribenterna avhåller sig inte heller ifrån att i
förbigående diskutera andra texter än den som står i fo-
kus, när så anses vara påkallat. På så vis Wgurerar även
Polyfem förvandlad och Solange, liksom den underliga
”romanen” Tvåsam (1949) och den sena moraltraktaten
Om godheten (1988), i antologin.

”Helig, helig är Willy Kyrklund vorden” lyder rubri-
ken på Peter Lutherssons bidrag, och han fortsätter: ”I
jubelkören ingår både grånade litteratörer och späda
trendskribenter” (s. 21). Tar man Skeptikerns dilemma


