Daniel Sivborg

Medelhavskulturen och eddadiktningens förhistoria
För nágra ár sedan debatterade Ulrike Sprenger och Joseph Harris eddaelegiernas ursprung.
Sprenger anság att vissa typiska drag (t.ex. formeln sitja yfir í samband med likvaka och ordet
sárr anvönt om kánslosmárta) var uttryck för dessa dikters ursprung i högmedeltida religiðs
litteratur (Sprenger 1988: 264-67 och 1992: 227, 231). Harris pápekade gentemot detta att
dessa drag möter ocksA í fornengelska dikter, bl.a. í en hjöltedikt som Beowulf (Harris 1988:
86), och han ansÁg att sidana 'elegiska' drag snarare kunde vittna om en dldre germansk
tradition för elegierna. Sprenger underkánde dessa paralleller med hanvisning till Beowulfs
tillkomst í en kristen miljö (1988: 262, 266). Sjálv godtog jag i min avhandiing Harris’
paralleller och utvecklade áven tanken pá en traditionshistorisk sliktskap mellan fornengelsk
hjáltediktning och eddaelegierna (Sdvborg 1997; 158-160, 278, 318, 363-364, 424-425).
Klaus von See skrev en polemisk uppsats riktad mot mina teser dör han försvarade Sprengers
synsött och hövdade att dessa fornengelska dikter “einen genuin altgermanischen
Wortgebrauch nicht belegen können“ (See 1998: 95; se hdrom Sávborg 2000: 53).
Jag ktinde vil igen talet om det ’genuint forngermanska’ som skulle finnas i vissa av
de fornengelska och fornnordiska dikterna men inte i andra. Kiillan till Sees tankeging
(liksom sákerligen till Sprengers) var Andreas Heuslers teorier fran början av 1900-talet. Vad
som diremot förvinade mig var att ledande norrénforskare vid seklets slut anság dessa teorier
fullt aktuella, ja rentav sá sjálvklara att de togs för givna som avgörande argument. För egen
del höll jag det inte alls för sjálvklart att man kunde skilja ut genuint och ickegenuint
forngermanskt i sá gamla germanska dikter som Beowulf, och inte heller anság jag att den

kristna tillkomstmiljön í sig diskvalificerade dikten som forngermansk. Men önnu 1998 kunde
dessa tankar styra debatten, och Sees argumentation har styrkt mig í tanken att detta Heuslers

synsátt bör prövas i grunden.
I sin helhetsbild av eddadiktningen pekar Andreas Heusler ut en grupp om fem dikter
(bl.a. Atlagviða och Hamdðismál) som mycket gamla; de har diktats före eller under
vikingatiden och ár de nordiska féretradarna för den ursprungliga samgermanska
hjáltediktningen (Heusler 1941: 153). Som en betydligt senare, högmedeltida grupp
eddadikter ser Heusler det han kallar "eine isl. Nachbliite der Heldendichtung” (187), frámst
s.k. elegier som Guðrúnargviða I, Guðrúnarqviða Il och Guðrúnarhvot (184 f). Heusler
betonar starkt den djupa klyfian — vad gáller sával tillkomsttid som poetisk karaktör — mellan
dessa tvá grupper (188, 186).
Denna beskrivning máste förstás utifrán den rekonstruktion av den (icke belagda)
ursprungliga samgermanska hjaltedikten som Heusler stáller upp i samma arbete. Heusler
beskriver denna sin rekonstruerade urform pá följande sátt:
das Heldenlied ist ein gréBeres Werk, etwa zwischen 80 und einigen 200 Langzeilen; vorbedacht und auswendig
gelemt, fiir Einzelvortrag bestimmt. Es gehört zu den objektiven Gattungen, ohne ausgesprochene Bezichung auf
die Gegenwart, Sein Inhalt ist eine heroische Fabel aus zeitlosem Einst: eine einkreisige Geschichte von straffem
Umrif, sparsam mit Auftritten und Menschen. Die Darstellung ist episch-dramatisch zu nennen: Erzáhlung aus

Dichters Munde wechselt mit handelnden Reden der Gestalten (Ansprachen, Zwiesprachen, auch kurzen

Monologen). Summarischer Bericht tritt zurdck hinter geschauten Szenen. die sich ruckweise folgen
Cspringender Stil’). Zustandsmalerei, beschauliche Rede, lyrischer ErguB halten sich in engsten Grenzen.
(Heusler 1941: 153).

Báde Heusler uppdelning av och kronologi för eddadikterna förutsátter denna rekonstruerade
urform. Heusler bygger upp sin relativa kronologi (och lagger dármed grunden till den idag
rádande synen pá dateringen av eddadikterna) utifrán graden av likhet med urformen; den
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"gamla" gruppen eddadikter störnmer nástan fullstöndigt in pá urformen, medan "elegierna"
har mycket av direkt tal och inslag som kan beskrivas som lyriska.
Det ör uppenbart att denna tekonstruktion ár avgörande för Heuslers helhetsbild av
eddadiktema och den forngermanska hjáltediktningen överlag. Men pá vilka grunder faststöller
han sin urform? Hur belágger han att de typiska dragen ár gamla respektive unga?
Heuslers argumentation bestár i detta fall av en hönvisning till "Vergleichung mit den
sildgermanischen Resten” (153), nörmare bestimt Hildebrandslied och Finnsburh-fragmentet
(154). Dessa dikter ár í och för sig problematiska, dá báda endast ár brottstycken (och vi
följaktligen inte kan veta vilken helhetsform de haft), men de har fórvisso likheter med bide den
postulerade urformen och de pástátt gamla eddadikterna. Nágot ytterligare komparativt stöd för
den pástádda germanska urformen ger inte Heusler. Men det finns ocksá en stor mingd
vastgermansk diktning som Heusler inte aktualiserar í detta sammanhang. Tvá fragment ur önnu
en fornengelsk hjáltedikt, Waldere, bestar av situationsskildring och nástan helt av direkt tal. Och
de fullstindiga fomvastgermanska dikter som behandlar den gamla hjáltesagan ár fullstöndigt
olika Heuslers rekonstruerade urform. Pa fornengelska finns en monologisk dikt som gar igenom
den germanska hjöltesagans persongalleri, Widsið, en fikaledes monologisk elegi med
sorgesamma exempel ur hjáltesagan, Deor, samt ett hjálteepos, Beowulf, som dels har lyriska
inslag, dels ár ca 30 gánger löngre án Heuslers rekonstruerade urform. Om man vid dateringen av
eddadiktema anvinder förutsöttningslös komparation med de vöstgermanska hjáltedikterna
stimmer Heuslers datering av "de fem gamla" synnerligen illa. I denna viistgermanska
hjáltediktning finns gott om dialog, monolog, "beschauliche Rede”, “lyrischer Ergu8” m.m.
Mycket páminner om det vi möter i Eddans Nachbliite-dikter; ytterst lite páminner om det vi
möter í "de fem gamla". Mángfalden i frága om form, tematik och gestaltning ár pátaglig. Den
fornvastgermanska diktningen uppvisar för övrigt överlag en oerhörd heterogenitet. Férutom de
nömnda hjáltediktema finns elegier, beráttande helgondikter, lardomsdiktning, versifierade gator,
bibelparafraser m.m. — alltsammans nedtecknat fore 1000-ársskiftet och alltsá ur Eddans
synvinkel "gammalt'/vikingatiða. Men ingenting av detta tillmiter Heusler nágon betydelse nár
han faststöller sin urtyp och sin Edda-kronologi. 1 sjálva verket har Heusler uppenbarligen
rekonstruerat sin pAstidda urform utifrán just de fem eddadikter han betraktar som gamla, varför
sávöl dessa dikters höga alder som "urformens" ursprunglighet knappast kan siigas vara val
styrkta hypoteser.
Hur kommer det sig dá att Heusler avstár fran att ta hönsyn till sá mycken bevisligen
gammal vastgermansk hjáltediktning och later enbart en liten grupp eddadikter och tvá
vástgermanska fragment spela nágon rolt i den uppkomsttes han lögger fram? Svaret torde
huvudsakligen ligga i Heuslers definition av begreppet forngermansk och den grundsyn som
ligger bakom denna definition. I Die altgermanische Dichtung skriver han: "Altgermanisch ist uns
ein Kulturbegriff ohne Jahresgrenzen: das von Kirche und antiker Bildung nicht greifbar
bestimmte Germanentum, dessen dichterische Spuren bis tief ins Mittelalter herabreichen”
(Heusler 1941: 8). Í samma verk heter det ocksá: "Als altgermanisch im vollen Sinne wird man
gelten lassen die Werke, die von Weltlichen stammen, auferkirchlichen Inhalt haben, keine
römische Kunstart nachahmen, nicht aus Böchern schöpfen und fiir buchfreie Weitergabe
bestimmt sind.” (6).*
Denna definition priglar heit hans behandling av den fornengelska diktningen. I samband
med fomengelska elegierna niimner han "ihre verfeinerten Schwingungen, ihre zarte
* Det ar dock nágot oklart om Heusler anser att (genuint) forngermansk diktnirg ár nágat som máste vara skapat av

hedningar, eller om úven dikming ian kristen tid kan vara genuint fomgermansk om den har den förkristna
grundiaraktiren oftrfalskat i beháll. 1 ett anförande frán 1908 definierar han "Das germanische Altertum" som "jene [—] Gesittung der Germanen, die vorausliegt der Bekehrung" (min kursivering), men talar strax hárpá om “Dieses
Altertum, im Keme heidnisch, wenn auch dem Namen nach getauft” (Heusler 1969: 14).
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Leidensféhigkeif, ihr Naturempfinden” och kommenterar detta: ”Altgermanisch ist dies nicht. [—]
In den engeren, den reingermanischen Kreis der Dichtung wird man diese Werke nicht stellen.
Vieles, vielleicht das beste, verdanken sie duBerer Anregung.” (Heusler 1941: 150). Det
anmörkningsvörða hár ár inte tron pá ett yttre inflytande pá dessa dikters egenart, utan
uppfattningen att ett sádant inflytande automatiskt innebár att dikterna och deras drag inte kan
vara altgermanisch, liksom tanken att det alls finns eller har funnits nágot ’rein-germanisch’ — en
poetisk egenart fullstindigt opáverkað av yttre inflytande. Jag noterade ovan det förvánande i att

han i sin rekonstruktion bortság fran Beowulf, den tidigast nedskrivna fullstindiga germanska
hjöltedikt som finns bevarad. Men utifrán hans altgermanisch-uppfattning ár detta logiskt.

Beowulf ör diktad í en kristen kultur och inneháller explicita kristna hánvisningar, och í artikeln
*Dichtung" i Reallexikon der germanischen Altertumskunde avstár Heusler fran att behandla
dikten, som visserligen ságs vara forkyrklig vad gáller inneháll och meter, men som "in seinem
Aufbau und seiner buchmáfigen Art jedoch die christliche Gesittung voraussetzt. Es bleibt hier
ausgeschlossen.” (Heusler 1911-13: 440). 1 Die altgermanische Dichtung hövdar han: "Manches

Unreckenhafte, Verfeinerte auch im Beowulf kann Vergil geweckt haben.” (Heusler 1941: 196).

Och ett sádant verk kan Heusler definitionsmiissigt inte betrakta som altgermanisch, Detta ár ett

synsitt som ör vanligt inom forskningen un idag *

Hela Heuslers rekonstruktion av den germanska hjáltediktens urform bygger pá detta
altgermanisch-koncept. Rekonstruktionen styrs av tanken att vikingatida eddadikter máste vara
mer lika urformen ön samtíða eller dldre anglosachsiska hjáltedikter. Det ár en tanke som bygger
pá övertygelsen att en hednisk germankultur utanför den klassisk-europeiska civilisationen máste
vittna bittre om urformen án en kristen, klassískt bildad germankultur. Rekonstruktionen
exkluderar medvetet just drag som ár karaktöristiska för klassisk litteratur (sásom monolog och
lyriska inslag) och tar fasta enbart pá sádana drag som inte ár typiska för Medelhavslitteraturen.

Rekonstruktionen av urformen ufgár dörmed frán förutsötiningen att denna urform var ett
germanskt sörfenomen, helt opáverkat av kristen och antik tradition.
Problemet ár att praktiskt taget all fornengelsk, fornhögtysk, fornsachsisk och fornnordisk
diktning, d.v.s. all den diktning vi vanligen betecknar som forngermansk, har nedtecknats av
kristna, sökerligen klassikt bildade personer, och merparten av denna diktning har ocksá skapats
av kristna diktare í en klassiskt bildad miljö - detta gáller áven sádana dikter som Heusler faktiskt
tillmáter viss betydelse vid rekonstruktionen av den forngermanska hjaltediktningens urtyp, t.ex.
Hildebrandslied. Men den bevarade fornviistgermanska hjöltediktningen ár alltsá inte
forngermansk enligt Heuslers synsött. Heusler skriver uttryckligen: "Damit ist gesagt, dafi uns

eine ‘altgermanische Literatur’ als geschlossene Masse nirgend erhalten ist. Nur Splitter,

Auslöufer, Absenker werden uns sichtbar in den christlichen Literaturen der mittelatterlichen
Germanen.” (Heusler 1941: 2) Det blir dármed klart varför eddadiktningen inte relateras till dikter
som Beowulf, Waldere och Deor, utan till en ickebelagd, rekonstruerad genre: de befintliga
dikterna ár inte genuina, rent forngermanska — det enda genuina blir dörför rekonstruerade
diktverk.
Det faktum att rekonstruktioner tillmáts större vikt án befintliga dikter ár givetvis en
problematisk följd av Heuslers altgermanisch-koncept. Ándá synes mig det största problemet vara
renhets-tanken, att konceptet förutsötter att det överhuvudtaget har funnits en kulturellt isolerad

2 Förutom de inledningsvis nömnda Ulrike Sprenger och Klaus von See má hör nörnnas Jónas Kristjánsson, som gar en
práktig Heusler í sín beskrivning av Beowulf: "It is by no means a “pure” example of Germanic heoric poetry, in either
matter or style, for influence from classical literature and Christianity is pervasive” (1988: 31). Jónas sitter klödsamt
nog ordet pure inom citattecken — nágot mistaren sjálv höll för överflöðigt — men reingermanisch-tanken ár likval
densamma, och hönvisningen till influenser fran klassísk litteratur och kristendom som argument för exkluderandet av

dikten fran de genuint germanska hjöltedikternas krets vittnar entydigt om ursprunget för tankegingen.
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hednisk germansk sörkultur, opáverkad av kontakter med den kristna och romerskt rotade
traditionen — till markant skillnad fran bevarade dikter som Beowulf m.fl.
Vilket stöd presenterar dá Heusler för denna tanke? Vi máste konstatera att Heusler inte
argumenterar sérskilt utförligt. Men i sin korta beskrivning av den forngermanska hjáltediktens
uppkomst ger han átminstone en antydan till argument för den för honom sá viktiga ’renhets’tesen: "Ein fremdes Vorbild, wie fiir die Runen und das Kunsthandwerk, treiben wir nicht auf.
Die héhere Dichtkunst der beiden Rémerreiche um 400 bot keine Muster, und das niedere, die der
Mimen, wohl ebenso wenig [---].” (Heusler 1941: 155)". Heusler hávdar alltsi att den áldsta
forngermanska hjáltedikten sá helt saknar likheter med annan samtida diktning (kristen, antik) att
ett inflytande dárifrán ár osannolikt — följaktligen máste den ha varit 'ren', ett germanskt
sárfenomen. Men detta argument för altgermanisch-konceptets renhets-tanke ár ett cirkelbevis. Ty
argumentet ár giltigt enbart om man accepterar hans rekonstruktion av den forngermanska
hjáltediktens urtyp som en ‘ren’ genre utan likheter med kristen eller romersk tradition. Men
denna rekonstruktion bygger som niimnts pá hans alígermanisch-koncept — det var just detta
koncept som lág bakom urvalet dikter och typiska drag som rekonstruktionen byggde pá. Hans
argument fór konceptet förutsátter att man redan har accepterat det. Bortser vi fran denna
rekonstruktion och i stillet gar till de bevarade germanska hjöltedikterna, t.ex. Beowulf, Deor och
de pástátt unga eddadikterna, finner man som vi sett mánga drag som mer páminner om kristen
och romersk litteriir tradition (monologer, lyriska inslag, kristna hönvisningar m.m.). Om vi till
skillnad frán Heusler tinker oss att dessa eller nágra av dessa drag ör gamla och hör till den
ursprungliga, samgermanska traditionen faller sáledes Heuslers bevis, hans pástöende om att
denna ursprungliga germanska hjáltedikt skulle sakna likheter med kristen/romersk tradition. Om
vi vager in alla de fornnordiska och fornengelska hjöltedikterna fár vi dirmed helt andra
förutsáttningar nar det gáller att faststilia ursprunget för denna hjáltediktning.
Det ár tydligt att Heuslers helhetsbild av sávál eddadikining som fornengelsk diktning ár
direkt beroende av hans aligermanisch-koncept och av den *renhetstanke', tron pá en germansk
sárkultur, som den bygger pá. Eftersom Heuslers helhetsbild av eddadiktningen i stort sett ar den
rádande uppfattningen inom norrénforskningen’ synes det vara en angelfigen uppgift att pröva
grunden för detta altgermanisch-koncept och dess renhetstanke. I följande arbete vill jag
undersöka vilket stöd dessa teorier har.

*

Heusler diskuterar inte vad han nörmare menar med sitt tal om en ‘urform’ och dess 'uppkomst'.
Det ár naturligtvis problematiska begrepp. En poetisk tradition kan ju ha vöxt fram och förindrats
mycket under láng tid, varför det inte gár att tala om en uppkomst vid en viss tidpunkt, och denna
poetiska tradition behöver heller inte nágonsin ha varit ett sá enhetligt fenomen att det ginge att
faststalla en ’urform’ sá precist som Heusler gör. Icke desto mindre visar berdringspunkter i fraga
om versmátt, hjáltesaga, stil, poetiskt sprákbruk och centrala motiv att hjáltesagoinriktade
germanska dikter fran olika omráden — fornislándska, fornengelska, runsvenska och fornhögtyska
— har gemensamma totter, ett gemensamt ursprung av nágot slag. Det ár dessa gemensamma
tötter jag diskuterar, den gemensamma poetiska tradition som alla dessa germanska dikter gár

tillbaka pá.

Heusler förligger den germanska hjáltediktningens uppkomst till ca 400 och menar att det
sannolikt ár gotema som skall ha dran hárav (1941: 155). De áldsta nedteckningarna av
germanska hjáltedikter ár frán början av 800-talet (Hildebrandslied och Rökstenens piaurikrstrof’), vilket sötter en övre grins. Hönvisningar fran ca 800 till "urgamla" germanska
* Liknande í Heusler 1911-13: "Ein fremdes Vorbild, wie fiir die Runen und die Fibeln, können wir fiir das Heldenlied
nicht nennen, Byzanz und Rom hatten nichts Áhnliches. (s 456)
* Se tex. Beck 1998: 308 och 1990: 12; Harris 1985: 93-94, 101; Fidjestal 1992: 61.
* För Hildebrandslied, se tex. Glaser 1999: 556; för Rökstenen, se t.ex. Brate 1911: 252 och Kraz 1993: 558,
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hjáltedikter“ gir dock att det synes nödvöndigt att gá minst nágra generationer bakit í tiden.
Mycket senare in ca 700 kan den germanska hjáltediktningen knappast ha uppstátt. De historiska
höndelser som den gemensamma hjáltesagan bygger pá ágde rum fr.o.m. slutet av 300-talet
(Ermanariks död), över 400-talet (burgunderrikets undergáng) t.o.m. 500-talet (dá personer som
Teoderik och Brunichild verkade). Aven detta ger en fingervisning om tiden för den germanska
hjáltediktningens uppkomst och áldsta tid. Heuslers datering synes alltsá ha visst fog för sig, áven
om den möjliga tiden bör utströckas nágot: det synes rimligt att förligga den germanska
hjaltedikiningens gemensamma ursprung till perioden 400-talet till 600-talet.

Aven nör det gáller miljön för uppkomsten av det gemensamma ursprunget far vi gá till

den historiska bakgrunden till hjáltesagans höndelser och persongalleri. Goter, burgunder och

franker ör de germanska folk som skildras í den samgermanska hjöltesagan. Det ár rimligt att anta
att den germanska hjáltediktens gemensamma ursprung och öldsta tid finns hos nágot eller nigra
av dessa folk och/eller hos folk med nára kontakter med dem (tex. vandaler).’
Slutsatsen blir att den germanska hjáltedikiningens gemensamma ursprung och áldsta tid
bör finnas i den ledande klassen hos goter, franker, burgunder eller med dem relaterade
germanfolk under 400-talet till 600-talet. Det ár sáledes dessa miljéer som bör undersökas vid en
prövning av Heuslers alfgermanisch-teori. Vad slags kulturmiljéer utgjorde hoven och

elitkretsama hos dessa folk under den nömnda perioden? Far Heuslers uppfattning om en ’ren’,

sirgermansk poetisk kultur som uppstár helt utan influens fran romersk eller kristen tradition
nágot stéd vid sdana undersökningar? Eller finns tvartom indicier för detta slags influenser?
Germanerna under den hör aktueila perioden var förvisso i regel inte lika integrerade i det
omgivande ‘romerska’ samhillet och i den klassiska traditionen som t.ex. de lörda frankerna,
langobardema, goterna och anglosachsama vid Karl den stores hov i slutet av 700-talet. Likvil ar
sannolikt den tid forbi dá t.ex. 500-talets goter och franker enkelt avfiirdades som primitiva

"barbarer“. Att folkvandringstidens germaner pá mánga punkter snabbt anpassade sig till den

romerska civilisationen i Medelhavsomrádet tr vill könt för alla. Man kan erinra om hur Teoderik

den store anknét till kejsarhovets ceremonier och skrudade sig i kunglig purpur (se tex. Burns

1984: 151), och han och hans germanska kungakolleger lát i samma anda slá mynt i romersk stil;
den ostrogotiska eliten under 400- och 500-talen löt bygga sina palats och kyrkor í byzantinsk
arkitektur; frankerkungen Chilperik lát uppföra cirkusanlöggningar för att erbjuda sitt folk
förestállningar i kejsartidens efterföljd (Gregorius av Tours 1937-51: 216). Det latinska spráket
spelade en central roll i de germanriken som ár aktuella hér: hela förvaltningen var latinsksprákig;

de germanska lagarna nedtecknades pá latin under páverkan fran romersk tradition; manga

gravinskrifter över germaner i dessa omráden ör skrivna pá latin (se t.ex. Riché 1976: 60). Manga
inom de germanska elitskikten bör alitsá ha kunnat lása latin, vilket skapar en förutsáttning för
litter páverkan frðn detta hall. Sammantaget visar detta slags exempel att de ledande germanska
skikten tidigt anpassade sig till Medelhavscivilisationen och övertog mycket av denna.
Och vad som ár visentligare hör ör att denna anpassning till Medelhavstraditionen áven
omfattade det kulturella omrádet. De germanska eliterna lát sáledes smycka sina kyrkor och palats
med byzantinska mosaiker — sá i tex. ostrogoternas Ravenna och vandalernas Kartago.
Vandalaristokratin vid 400-talets slut uppskattade teater, mimer och dansförestillningar

(Prokopios I 1905: 444).

Att de hör aktvella germaneliterna övertog mycket av den befintliga Medelhavstraditionen

— vad gáller sávöl kultur som civilisation í stort — ár alitsá klart. Men det min undersökning giller
* Einhard berlittar í Vita Karoliom Karl den store: “Item barbara et antiquissima carmina, quibus veterum regum actus

et bella canebantur, scripsit memoriaeque mandavit”; Einhard 1915: 30).

7 De nömnda folken hade nöra förbindelser med sáviil varandra som med andra germanfolk (tex. vandalema) genom

Aktenskapsförbindelser
och de sláktskapsrelationer som detta innebar.
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*

ár om det finns nágon páverkan fran denna Medelhavstradition pá den inhemska germanska
kulturen. Det finns emellertid tydliga beliigg ocksá för detta. I den germanska bildkonsten mörks
fr.o.m. 200-talet ett provinsialromerskt inflytande, ett inflytande som förstárks under 300- och
400-talet (se tex. Seyer 1983: 175). Former, motiv, teknik har tydligt ett frammande ursprung,
men omformas öndock till nágot nytt (se Jenny 1940: 513). Byzantinska influenser och inhemska
transformationer inom bildkonsten gör sig göllande i flera olika germankulturer under 500- och
600-talen, sásom den visigotiska (se tex. Zeiss 1934: 126, 142; Thompson 1969: 150) och
langobardiska (se tex. Bierbrauer 1991: 1699; Roth 1973: 117, 201; Christie 1995: 200). Ocksá i
Norden uppvisar inhemska fynd redan fran 300-talet tydliga influenser frán romersk konst (se
Andersson&Herschend 1997: 69). Det mest sörpröglat germanska av alla fenomen inom
bildkonsten, djurornamentiken, har uppstitt under direkt inflytande fran romersk konst (se t.ex.
Bierbrauer 1997: 780-781; Ament 1989: 1342; Jenny 1940: 513). PA liknande sátt uppstár den
specifikt germanska runskriften under direkt páverkan fran det latinska alfabetet.
Det stár följaktligen fullstándigt klart att ocksá den inhemska germanska kulturella
utvecklingen páverkades av Medelhavstraditionen. De germanska konstnirerna dvertar vissa drag
och förándrar dem; pá detta sött skapar de en specifik, sárpráglat germansk bildkonst som likval

har rötter i Medelhavskulturen. Ár det dá inte rimligt att tánka sig att nágot likartat kan ha gilllt en

annan konstart, diktkonsten? Heusler anság inte det. Han noterar verkligen det romerska
ursprunget för den germanska konsten och runskriften (1941: 21, 153), men havdar direkt att
nágot motsvarande inflytande inte finns i hjáltediktningen — han ser tydligt diktkonsten som ett
undantag i förhállande till det omfattande romerska inflytandet pá den germanska kulturen. Men
hans avfirdande av tanken pá ett samband hinger som nömnts pá ett cirkelbevis och grundas pá
att han inte ser nögra likheter mellan Medelhavslitteraturen och sin egen rekonstruerade
germanska urform. Utiftan de bevarade germanska dikterna sjálva kan diiremot, som vi sig,
knappast möjligheten av ett samband avvisas. Vilka vittnesbörd kan dá en undersökning av de
aktuella kulturmiljéerna ge? Finns det hár nágot stöd för Heuslers tanke att de olika konstarterna
förhöll sig pá fundamentalt olika sátt till den klassíska kultur som omgav dem?
Vi vander oss pá nytt till de germanska eliterna í de aktuelfa miljöerna. Till att börja med
má konstateras att det í dessa eliter finns personer som sjálva dgnade sig át att skriva latinsk poesi
med förankring i romersk oclveller kristen litterdr tradition. Sá diktade frankerkungen Chilperik
under andra hálften av 500-talet poesi pá latin i den senklassiske 400-talsdiktaren Sedulius’

efterföljd', och han författade hirtill bla. hymner, varav en om St Medardus har bevarats.“ 1

början av 600-talet diktade den visigotiske kungen Sisebut latinpoesi likaledes í klassisk och

kristen tradition, bl.a. en dikt om astronomiska fenomen som vitmar om förtrogenhet med antik

possi (se tex. Brunhölzl

1975: 94, 522; Manitus

1911:

187-188). Bada kungama författade

dessutom átskilliga prosaverk pá latin.'° De frankiske stormannen Gogo, í tjéast hos kung Sigibert

pá 560-talet, författade ocksá latinsk poesi och retorik. För detta hyllas han av sin samtida
Venantius Fortunatus som en Orfeus och en Cicero (Carm. Vil 1-2; 1881: 153-155), Hártill kan
ndmnas ytterligare en frankisk 500-talsaristokrat, Bertechramn, som likaledes skrev dikter pá latin
(Venantius Fortunatus, Carm. IIT 18; 1881: 70).
T de germanska kretsar dár den forngermanska hjáltediktningen tör ha uppkommit och
odlats under sin första tid diktades sáledes Sven latinsk poesi i en klassisk och/eller kristen littertir
tradition. Men det finns ytterligare ett antal beltigg för framstiende personer inom germaneliterna
i dessa miljöer som var val bevandrade í latinsk poesi och í en klassísk Fittertir tradition överlag.

: Sedutius’ possi bestár av kristliga dikter skrivna under starkt beroende av Vergilius (se t.ex Schanz 1920: 370).
* Se Gregoríus av Tours 1937-51: 252-254, vilken bedömer kungens poetiska förmága negativt; han hyllas tvartom för
denna av Venantius Fortmatus í Carm. IX 1 (1881; 204).
~ För Chilperik, se Gregorius av Tours 1937-51: 320; för Sisebut, se Thompson 1969; 163.
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Teoderik IL, visigotisk kung under mitten av 400-talet, hade fátt en latinsk
studerat bl.a. Vergilius" diktning (Sidonius Apollinaris, Carm. VIII; 1936: 161; jfr
1979: 252, 259). Den ostrogotiska drottningen Amalaswintha prisas í början av
framstáende í attisk och romersk váltalighet (Cassiodorus, Var. XI 1; 1894: 328).

uppfostran och
4ven Wolfram
500-talet som
Hennes make

Teodahad, ostrogotisk kung och vandalisk kungason, betonas av flera samtida köllor som bokligt

bildad, cerhört kunnig i latinsk litteratur, platonsk filosofi och kyrklig litteratur (Prokopios,
Hyp.t.p. 2, 3; II 1905: 15; Cassiodorus, Var. X 3 och X1 13; 1894: 299 resp. 342). Vid samma tid
hyllas ocksá Amalabirga, thöringsk drottning och vandalisk kungadotter, för sin lördom och

bokliga bildning (Cassiodorus, Var. IV 1; 1894: 114; jfr öven Ensslin 1947: 271). Hennes mor

Amalafrida, vandalisk drottning av ostrogotisk hárkomst, hade sjálv fátt en klassisk uppfostran vid
det byzantinska hovet under överinseende av kejsarinnan sjálv (Riché 1976: 56). Frankerkungen
Charibert hyllas pá 500-talet för sitt goda latin och sin lysande valtalighet (Venantius Fortunatus,
Carm. VI 2; 1881: 133). Andra frankiska aristokrater under denna tid beskrivs pá likartat vis. En
viss Dagaulf ágnade sig át bokliga studier, och hans hustru Vilihuta beskrivs som *romersk till
kulturen’ (Venantius Fortunatus, Carm. IV 25-26; 1881: 95-96; jfr áven Riché 1976: 221).
Vandalkungen Trasamunds filosofiska intressen framhávs i början av 500-talet áven av hans
motstandare (se Diesner 1966: 89). Visigoten Johannes av Biclarum studerade pá 560-talet

grekisk och romersk lárdom i Konstantinopel och författade senare en latinsk krönika (se tex.

Thompson 1969: 21-25). En annan krönikör, ostrogoten Jordanes, skrev under samma árhundrade
sin gotiska historia pá latin (se t.ex. Manitus 1911: 210-215), och kombinerar dármed ett
germanskt inneháll — germanska "litteröra traditioner’ — med en latinsk form — en romersk litterir
tradition.
Dessa belögg styrker bilden av att de ledande personkretsarna i de folkvandringstida
germanska eliterna icke blott torde ha diktat och áhört stavrimmade germanska hjáltedikter,

utan ocksá ögnade sig át diktande och studium av latinsk poesi och antik litteratur.

Men dessa germanska furstehov och elitkretsar var överlag miljöer dár latinsk poesi
diktades och framfördes. Mánga germanska furstar och aristokrater tilltalades och hyllades i
latindikter av tidens framstöende *romerska’ poeter. I det visigotiska hovet í 400-talets
Toulouse uppvaktades kung Euric med dikter av savail Lampridiuis (Wolfram 1979: 259;
Riché 1976: 53) som Sidonius Apollinaris (se tex. Riché 1976: 53); den senare skrev fiven en
dikt till drottning Ragnahilda (Wolfram 1979: 259; Riché 1976: 53). I vandalhovet i Kartago
uppvaktades och hyllades i början av 500-talet kung Trasamund med latinska dikter av poeter
som Florentinus och Flavius Felix (Schanz 1920: 71; Diesner 1966: 88), och eftertrödaren
Hilderik hyllades pá likartat sátt i dikter av Luxorius (Schanz 1920: 72). Nagra decennier
tiðigare hade diktaren Dracontius uppvaktat sávöl kung Gunthamund som hans bror
Trasamund med latinsk poesi inom olika genrer (Schanz 1920: 59). I den latinska poesi fran
vandalernas Africa som samlats i Aníhologia Latina finns överhuvudtagst manga dikter
tillignade vandaliska stormön som Fridus, Fridamal, Blumarit och Hoageis (Anthologia
Latina 1894: 79, 256-257, 266 och 274, 285). Ocksá de frankiska kungarna och stormönnen
uppvaktades med dikter pá latin. Kung Sigibert och drottning Brunichild hyllas í flera dikter
av Venantius Fortunatus (Carm. VI 1, 1a; 1881: 124-130), och denne skriver dikter áven till
kung Chilperik och drottning Fredegund (Carm. IX 1-3; 1881: 201-210; se hörom WallaceHadrill 1962: 196), kungarna Charibert (Carm. VI 2; 1881: 131) och Childebert II (CarmX 8;
1881: 241), drottningarna Theudechild och Ultrogotha (Carm VI 3 och 6; 1881: 134 resp.
146) och ett antal frankiska stormán. Hit hör t.ex. hertig Lupus, till vilken Venantius
Fortunatus skriver flera dikter (Carm. VII 7-9; 1881: 159-164). I en av dessa dikter jámför
Venantius Fortunatus denna sin egen hylining av Lupus med den hyllning Lupus bör fá i
germanska kviden; dessa olika slags dikter má klinga olika men likvál omfatta samma slags
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hyllning."" Passagen ár intressant i denna undersökning, dá den verkligen omtalar att latinska
och germanska dikter férekom i samma miljö, riktade till samma person vid samma tillfiille.
Det ár ett tecken pá att den germanska diktningen under folkvandringstiden inte alls bör ses
som ett fenomen isolerat fran den latinska litterðra kultur som fanns omkring den, sásom
Heuslers altgermanisch-koncept implicerar. Det kan nömnas att Venantius Fortunatus
förutom dikterna till Lupus ocksá skrev possi till dennes bror Magnulfus (Carm. VII 10;
1881: 164). Latinsksprákig poesi till frankiska stormán hade för övrigt gammal tradition;
redan under 400-talet skrev Auspicius fran Toul en hyllningsdikt till den frankiske
aristokraten Arbogastes."" Vid det visigotiska hovet i Toledo diktade biskop Eugenius II vid
mitten av 600-talet ett epitafium över kung Chindaswinth (Brunhölzl 1975: 97). Den
langobardiske 600-talskungen Cunicpert gav Stephanus magister i uppdrag att skriva den
latinska dikt dár han hyllar kungarna Aripert och Perctarit för grundandet av ett kloster

(Manitus 1911: 199),

De germanska eliterna under den aktuella perioden forvantades uppenbarligen förstá och
förmá uppskatta denna latinska, klassiskt grundade diktming. Och att dessa germanska hov och
elitkretsar utgjorde miljöer dúr latinpoesi odlades kan ytterligare styrkas av ett antal belögg för
latindiktare i dessa miljöer. Man kan tex. erinra om det burgundiska hovet vid tiden kring ár 500.
Dár, som samtalspartners till kung Gundobad, vistades sáledes diktare som Avitus, biskop av
Vienne (Schanz 1920; 380-382), och Heraclius (Riché 1976: 54). Vid kung Eurics visigotiska hov
verkade vid sidan av de tidigare námnda diktama áven Leo fran Narbonne, jurist och poet (Schanz

1920: 56). Vid slutet av 500-talet och början av 600-talet vistades latinpoeten och klostergundaren

Columbanus tidvis vid hoven hos de frankiska kungarna Guntchramn, Childibert II och
Theudebert II samt vid kung Agiluifs langobardiska hov (Manitus 1911: 181 f; Schiiferdiek 2001:
174-177). Aven vid Teoderik den stores ostrogotiska hov var latinpoeter verksamma; man erinre
om t.ex. Ennodius (se tex. Bums 1984: 68).
Belöggen ovan samverkar till en tydlig bild. De miljöer dár den forngermanska
hjáltediktningen
har
sína gemensamma
rötter stod
under
starkt inflytande
av
Medelhavskulturen. Latinsk poesi med förankring i sávöl kristen tradition som i den romerska
antiken var kind, förstods, uppskattades och odlades i just de miljöer och í de personkretsar
dár den germanska hjaltediktningen máste ha uppstátt och haft sin tidigaste blomstring. Denna
forngermanska diktkonst uppkommer alltsá som fenomen i en kulturmiljö dar romersk kultur
och kristen tradition — d.v.s. det som Heusler definitionsmássigt uteslöt i sitt altgermanischkoncept — var högst levande fenomen. Vi erinrar oss att vi í den germanska bildkonsten frán
samma tid och omráden finner ett direkt inflytande fran romersk konst ocksá i sádana fall dar
det med tiden utvecklas en specifikt germansk kultur, tydligt olik de ursprungliga
förebildemna. Det finns inga belagg för att diktkonsten skulle ha varit immun mot samma slags
influenser. Tvörtom ár det osannolikt att den latinska possi som odlades i de aktuella
miljöerna inte skulle ha utévat nágot inflytande alls pá den folksprákliga germanska possi
som samtidigt odlades í samma miljé — í all synnerhet som detta slags influenser ár sá tydliga
i mycket av den staveimmade germanska poesi (fran senare perioder) som faktiskt finns
bevarad (t.ex. den fornengelska lyriken och religiðsa poesin; vill áven ett verk som Beowulf).

Fullstandigt klart ár att man inte kan wigd fran — och i likhet med Heusler fastslá som ett

axiom — att inget s4dant inflytande har ágt rum.
Heusler betonade i sin altgermanisch-definition att detta fenomen máste sakna
koppling till kristendomen, nágot som alltsá skulle gölla den germanska hjaltedikmingens
gemensamma rötter. Finns dá nágot stöð för detta? De miljöer som kommer i frága för den
* Camm. VII 8: "nos tibi versiculos, dent barbara carmina leudos: / sic variante tropo laus sonet una viro” (1881: 163).

** Se Schanz 1920: 378, 268. Samme Arbogastes hyllas för övrigt av Sidonius Apollinaris fór sítt yppertiga latin

(1965: 126).
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germanska hjöltedikiningens gemensamma rötter var alla kristna, och vi har redan sett
exempel pá att kristendomen och kristen litteratur spelade en viktig roll í dessa miljöer. Det
bör pápekas att visigoterna kristnades redan pá 300-talet (Thompson 1966: 91, 93),
burgunderna inte lángt efter (Richard 1983: 1093 f) och franker och ostrogoter pá 400-talet.
Det finns inga som helst tecken pá att den germanska hjáltediktningen skulle ha uppstátt í en
ickekristen miljö. Tvörtom var det bara perifera germanfolk som nordbor och sachsare som
var ickekristna under den hár aktuella perioden. Och dessa hedniska miljéer var sákerligen
mottagande, icke givande, í frága om den öldsta germanska hjáltediktningen. Det bör noteras

att den germanska hjáltesaga som skildras áven i de nordiska hjöltedikterna (sdval den eddiska

som runsvenska) bygger pá höndelser och personer hos kristna folk (goter, burgunder,
franker) — áven i det hedniska Norden máste alltsá en central del av det forngermanska arvet
sögas ha kristet ursprung.
Det finns överhuvudtaget inget skál att se nágot kontrastférhallande mellan
forngermanskt och krister. | de öldsta bevarade hjáltedikterna finns som námnts kristna
influenser, och det bör ocksá noteras att den áldsta nedteckningen av en germansk hjáltedikt,
Hildebrandslied, finns i en teologisk handskrift; í ett tidigt anglosachsiskt konstverk som
Franks Casket frán ca 700 finns avbildningar ur sávöl den gemensamma germanska sagan

(Völundr) som Bibeln och den antika romerska historien.’? Hár finns alltsá ingen motsöttning

mellan det *forngermanska’ och kristendomen. Förhállandena i stort — med kristendomen som
ett dominerande inslag i samhöllet och kulturlivet — var likartade under den tid den germanska
hjáltediktningen bör ha uppstátt, varför det knappast finns stöd för tanken pá en sídan
motsáttning under denna period.
*

Vi sag tidigare att Heusler genom sitt alfgermanisch-koncept och sin rekonstruerade urform
uteslöt att den germanska hjöltediktningen redan vid sin uppkomst och dldsta tid varit
influerad av romersk och kristen litterr tradition. Hans teorier om sávál eddadiktning som
fornengelsk diktning förutsatte i stillet att den germanska hjáltedikiningen fran början varit ett
*rent" sörgermanskt fenomen. Mina slutsatser innebár diremot att influenser utifrán inte alls
kan uteslutas — tvörtom ár det rimligt att anta att ett sádant inflytande ágt rum. Tanken pá en
*rengermansk’ sörkultur framstár som osannolik — líka osannolik hár under den germanska
hjáltediktningens dldsta tid som den bevisligen ár falsk under den tid fran vilken de bevarade
germanska hjáltedikterna stammar.
Dessa slutsatser fár stora konsekvenser för synen pá fornengelsk diktning,

eddadiktning,

deras

relationer,

kronologi

och

kontext.

Sjálva

grunden

för

Heuslers

altgermanisch-koncept rycks undan, och dörmed försvinner argumentet för hans
rekonstruerade urform. Det innebár att hans typologiska utvecklingsschema faller och med det
hans relativa kronologi för eddadiktningen. Eddadikter som avviker markant frán den
rekonstruerade urformen behiver í sjálva verket inte alls vittna om en sen utveckling — sádana
drag kan tillhöra det gemensamma germanska arvet. Den heterogenitet som kannetecknar sával
eddadiktning som fornengelsk diktning kan mycket val utgöra ett gammalt germanskt poetiskt arv
— den behöver alls inte belögga olika tidsskikt. Eller för att anknyta till den debatt som jag
refererade inledningsvis: Heuslers, Sees, Sprengers, Jónas Kristjánssons m.fl:s avfirdande av
Beowulf som en ickegenuin germansk hjáltedikt saknar stéd om man accepterar att kristna inslag
och litteriira influenser fran latinsk poesi och romersk tradition har funnits i den germanska
hjaltediktningen 'frán början', redan i dess öldsta tid. Likheter mellan tex. eddiska ”elegier” och
Beowulf blir dörför relevanta vittnesbörd om en gammal germansk poetisk tradition. Avfördandet
13 Se hiirom Kabell 1978: 250, vilken nyttjar just Franks Casket som belögg for tanken pá en “lat-ae. Symbiose” och
hövdar att den forngermanska poesin som helhet uppstod i det anglosachsiska England ca 700 under páverkan av den
latinska litteraturen,
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av fornengelska Deor som ickegenuint germansk saknar stöd av samma skál. Likheter mellan
denna dikt och tex. "eddaelegier" bíir likaledes viktiga för förstáelsen av den samgermanska
poetiska traditionen. Den som vill undersöka eddadiktningens uppkomst och utveckling miste
genomftra komparativa analyser av alla slags vistgermanska dikter — inte enbart av dem som
Heusler, See m.fl. uppfattar som genuint forngermanska.
Att mer positivt peka ut ett precist latinskt ursprung för specifika drag i de bevarade
germanska dikterna ár i regel knappast möjligt — eventuella ursprungliga influenser har rimligen
transformerats under árhundradenas lopp och förvandlats till nágot inhemskt, alldeles sásom var
fallet med bildkonsten. Man kan förvisso spekulera om att den antika och tidigmedeltida latinska
litteraturen bade kan ha givit allmönna impulser till diktande av komplex poesi (och inspirerat till
och lört ut tex. postisk teknik och struktur) och státt till tjánst med mer specifika motiv,
stileffekter och klichéer. Men sádana spekulationer blir söllan mer an gissningar, och det ár
vanskligt att skilja ut vad som ör sádana influenser frán vad som ár inhemsk áldre tradition och
vad som ár ett allmánt indoeuropeiskt arv eller allmönkulturella drag. Likval máste mdjligheten av
ett ursprungligt latinskt inflytande alltid vagas in nör man skall förklara inslag i bide eddadikter
och fornengelska dikter som mer eller mindre tydligt erinrar om Medelhavslitteratur (sásom
lyriska inslag, lng episk form, relationsmetaforik m.m.). Att avfiirda sádana inslag som sena,
ickegenuina inslag i en degenererad form av en ursprungligen ren’ poetisk tradition leder
daremot fel,
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