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forord

Preben Meulengracht Sørensen var som højt respekteret forsker inden for 
oldnordisk sprog og litteratur den ideelle person til at skrive en oversigt 
over denne litteratur. Han nåede ikke til ende med projektet før han døde 
i december 2001, men var dog kommet så langt med det, at hans enke, 
Birte Daugaard Jørgensen, indvilgede i at bogen skulle udgives trods dens 
ufærdige skikkelse. Selv om den ikke blev den udførlige oversigt Preben 
havde tænkt sig, så udgives denne bog blandt andet fordi den viser ham 
i fuld og stimulerende udfoldelse, og den er skrevet i hans engagerede og 
uefterlignelige stil.

Prebens datter Sofie Meulengracht Sørensen arbejdede tæt sammen med sin 
far på dette og andre projekter i hans seneste år, og hun har gjort et stort 
forberedende redaktionelt arbejde med denne publikation. Min opgave har 
været at gennemgå Sofies renskrift og bringe sammenhæng i det ufærdige 
værk. Jørgen Højgaard Jørgensen har gennemgået hele teksten, der nogle 
steder havde skitsens karakter, for indlysende fejl og indre uoverensstem-
melser, og samtidig kontrolleret og udfyldt citater og oversættelser samt 
standardiseret ortografien efter principper, Preben tidligere har anvendt, 
jvf. noten ‘Navne og citater’ side 12. Han har ligeledes stået for den bib-
liografiske del. Else Roesdahl har hele vejen igennem opmuntret og støttet 
projektet. Hun har også samlet bogens billeder og her søgt at finde den 
slags, som Preben brugte i sine bøger og artikler. I mindet om Preben er 
alle billeder stillet frit til rådighed for bogen.

Prebens manuskript havde meget få litteraturhenvisninger, og vi har ikke 
villet forøge antallet væsentligt da vi ikke ved hvad Preben havde tænkt 
sig desangående. I noter til teksten har vi tilføjet henvisninger til forskere 
som Preben nævner ved navn. Disse er i høj grad de forgængere og kol-
leger som har haft betydning for hans arbejde, og de af dem som har været 
hans samtidige, er dem som han diskuterede og samarbejdede med. Det 
forekommer derfor på sin plads at medtage deres arbejder.

Men som helhed er bogen en syntese af Prebens vidtfavnende lærdom og 
livslange studier i emnet – og det er hans røst der klinger igennem. Selv 
om Preben gerne kastede sig ud i lærde diskussioner og også gerne nyttig-
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10 forord

gjorde andres ideer i sin forskning, så havde han dog altid helt sit eget syn 
på sit fag, og denne bog er i høj grad udtryk for dette syn.

Preben så norsk-islandsk middelalderlitteratur som en litteratur der havde 
sine rødder i hele Nordens vikingetidskultur, som netop udfoldede sig 
prægtigst i Islands middelalderlige litteratur, og som var både hjemlig 
og international. Preben så denne litteratur som uløseligt forbundet med 
tidens øvrige kulturelle fænomener som han også gerne beskæftigede sig 
med. Han deltog således regelmæssigt i tværfaglige konferencer, og han 
arbejdede tæt sammen med antropologer, arkæologer, kunsthistorikere, 
historikere, religionshistorikere, runologer og hvem der ellers beskæftigede 
sig med emner der kunne nyttiggøres ved studiet af vikingetiden og Norden 
i middelalderen og deres efterliv. Denne åbenhed over for andre indfalds-
vinkler er kernen i hans forståelse af periodens litteratur – for Preben kunne 
studiet af den norsk-islandske middelalderlitteratur aldrig blive blot studiet 
af en litterær periode i almindelig litteraturvidenskabelig forstand; det var 
snarere nøglen til en forståelse af selve periodens væsen.

Denne bog kunne være blevet syntesen af Prebens videnskabelige produk-
tion. Han skrev adskillige værker som kan ses som dens forløbere. Med 
henblik på sine århusstudenter skrev Preben en mindre oversigt med lig-
nende titel som denne bogs (Nordens litteratur i oldtid og middelalder, 1984; 
2. rev. udg. med den lidt ændrede titel Nordens litteratur i vikingetid og mid-
delalder, 2001) som behandlede stort set samme emner, dog meget kortere 
og med lidt anderledes vægtning. Endnu en version af denne udkom som 
Kort oversigt over Nordens litteratur i oldtid og middelalder (2001).

Mens disse korte oversigter hovedsagelig er faktuelle, så har Preben også 
skrevet en række monografier hvori han udviklede sine synspunkter gen-
nem lødige og skarpsindige ræsonnementer. I Saga og samfund (1977) ud-
foldedes hans særlige syn på forholdet mellem den oldislandske litteratur 
(ikke kun sagaerne) og det samfund der frembragte den, og den blev bredt 
anerkendt som pionerværk for sin sociale, ja næsten antropologiske tilgang 
til studiet af denne litteratur. Dette tema udfoldede han mere detaljeret, og 
hovedsagelig i forhold til islændingesagaerne, i sin disputats Fortælling og 
ære. Studier i islændingesagaerne (1993), efter at han allerede havde udforsket 
et aspekt af sagaernes sociale kontekst i Norrønt nid (1980).
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forord	 11

Mens især sagaerne var tæt forbundet med det middelalderlige islandske 
samfund,  så omspændte Prebens  syn på  andre  oldnordiske  tekster,  især 
poesi og mytologiske skrifter, hele Nordens tidlige kultur. Han fremlagde 
i populær form sine synteser af dette syn i The Oxford Illustrated History of 
the Vikings (ed. Peter Sawyer, 1997; hans kapitel er om ‘Religions Old and 
New’) og i The Cambridge History of Medieval Scandinavia (ed. Knut Helle, 
2003; i et kapitel om ‘Viking culture’ skrevet sammen med Else Roesdahl). 
Hans  interesse  for norrøne  teksters kildeværdi  for viden om Nordens 
førkristne religion og kultur førte til flere frugtbare samarbejdsprojekter 
med Gro Steinsland, f.eks. Menneske og makter i vikingenes verden (1994) og 
Voluspå  (1999). Mange af Prebens mere detaljerede  artikler om norrøn 
litteratur, især sagaerne, er samlet i At fortælle historien. Studier i den gamle 
nordiske litteratur (2001).

Nærværende bog skulle samlet præsentere den indsigt Preben havde skaffet 
sig ved en livslang beskæftigelse med forskellige aspekter af den norrøne 
litteratur – men som den er nu, er den ufuldstændig. Vi ved f.eks. fra Pre-
bens noter at han agtede at skrive afsnit om Hávamál og Volundarkviða 
til kapitel 6, og at kapitlerne om latinlitteratur (9) og sagalitteratur (12) 
er ufærdige. Andre kapitler (som f.eks. 5 og 11) ser tynde ud, selv om vi 
dog ikke nøjagtig ved hvad Preben havde tænkt sig at føje til. Vi ved dog 
at Preben havde tænkt sig at fortsætte sin historie ud over den islandske 
højmiddelalderlige  sagalitteratur og  skrive mere om  ‘Senmiddelalderen 
(Fiktionens  og  fantasiens og  følelsernes  tid)’,  og  vel også  her  inkludere 
hovedtrækkene af denne periodes danske og svenske litteratur. Desværre 
har vi altså ikke den komplette nordiske middelalderlitteraturhistorie som 
Preben havde tænkt sig at  skrive. Alligevel håber vi at  læserne vil høste 
gavn af den her samlede indsigt og glæde sig over denne, nok ufærdige, 
men alligevel meget tiltalende bog.

Judith Jesch  (Oversættelse JHJ)
Nottingham, Januar 2005
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Navne og citater

I en bog som denne er det nødvendigt med en forklaring på, hvordan tekster 
citeres, og i hvilken form navne og værktitler gives. Følgende principper 
har jeg hentet fra Preben Meulengracht Sørensens disputats, Fortælling og 
ære. Studier i islændingesagaerne (1993), side 12, og dem har jeg efter bedste 
evne forsøgt at gennemføre i nærværende bog. Principperne er i min til-
passede gengivelse følgende:

De norrøne navneformer skrives i nominativ, og genitivformen har et 
(dansk) –s føjet til. Det er uskønt, men forhåbentlig konsekvent. Enkelte 
fortidige navne, der har indfødsret også i dansk, er skrevet i dansk form. 
Moderne islandske navne er gengivet med både døbenavn og patronym.

Som hovedregel citeres prosatekster i dansk oversættelse i brødteksten. I 
de tilfælde, hvor et ord eller en sprogform er særlig væsentlig og derfor må 
citeres på originalsproget, følger oversættelsen umiddelbart efter. Oversæt-
telserne er, hvor ikke andet er angivet, Prebens egne. Dog har undertegnede 
i enkelte tilfælde justeret lidt på oversættelser der så ufærdige ud.

De poetiske tekster citeres på norrønt, parallelt med oversættelser. De be-
nyttede udgaver af eddadigtene er Eddadigte, bd. 1-3, udg. af Jón Helgason, 
så langt disse bind rækker, og derefter Edda. Die Lieder des Codex Regius 
nebst verwandten Denkmälern, udg. af Gustav Neckel og Hans Kuhn. Den 
norsk-islandske skjaldedigtning, bd. 1-4, udg. af Finnur Jónsson benyttes ved 
skjaldedigtningen. Som hovedregel citeres de norrøne tekster i normaliseret 
form, også hvor den citerede udgave har andre former.

Jørgen Højgaard Jørgensen
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1 indledning

At skrive litteraturhistorie er at gentage. Det er ikke alene litteraturen 
selv, der gentages, men også alt det, der er skrevet om den, enkeltstudier, 
monografier og andre litteraturhistorier; men at skrive litteraturhistorie 
er også at overskrive og overskride. Den må skrives på ny, fordi den som 
andre historier ikke kun er et forhold mellem emnet og skriften, men et 
forhold mellem emnet, skriften og os, der lever nu og skriver og læser. 
Litteraturhistorien flytter sig, fordi verden gør det. Lyset skifter, og vi må 
skrive det gamle ind i det nye.
 Gentagelsen gælder i særlig grad en litteraturhistorie, der handler om 
den ældste litteratur, for her kan ingen ny tekst føjes til de gamle. Der kan 
være grund til at lægge mere vægt på det ene værk og mindre på det andet, 
at opprioritere en genre og accentuere en synsvinkel, men de vedtagne 
vurderinger er det ikke klogt at rokke væsentligt ved i en litteraturhistorie, 
der skal give oversigt og vise sammenhænge. Bag ethvert nyt studium af 
den ældste nordiske litteratur ligger en lang lærdomstradition, den ældste 
inden for humanistisk forskning i Norden, og den tradition er tæt sam-
menvævet med de nordiske landes kulturhistorie. Den oldnordiske litte-
raturs betydning for nordboernes selvopfattelse i nyere tid – så forskellig 
den end er fra nation til nation – er betydelig, ja, afgørende, og det må en 
ny litteraturhistorie tage hensyn til. Den tager vare på en litteratur, men 
fortsætter også et kulturelt spor.
 Så meget til traditionen. Den må naturligt nok spille en større rolle i 
en litteraturhistorie end i andre litterære studier, men hvis ikke gentagel-
sen også er en overskridelse af det traditionelle, så er der ingen grund til 
at skrive en ny litteraturhistorie. I dette tilfælde giver overskridelsen sig 
selv. Forskningen i den oldnordiske litteraturs forskellige dele har været 
omfattende i de seneste årtier, og uenigheden om fundamentale forhold 
som datering, udenlandske forudsætninger, nationalt eller lokalt tilhørs-
forhold og relationen mellem litteraturen og den historiske eller religiøse 
virkelighed er betydelig.
 Der er ingen stærk tradition for at skrive litteraturhistorie inden for 
rammen ‘nordisk’. Litteraturhistorien er en nationalt defineret institution, 
og der mangler ikke bøger om Danmarks, Islands, Norges og Sveriges lit-
teraturer i middelalderen. Der er også en gammel og velbegrundet tradition 
for at skrive om den norsk-islandske – norrøne – middelalderlitteratur 
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14 1 · indledning

under ét, og disse litteraturhistorier er af gode grunde blevet betragtet næ-
sten som nordiske. Sådan var det i den første nordiske litteraturhistorie af 
noget format, N.M. Petersens Bidrag til den oldnordiske litteraturs historie, der 
udkom i 1866. Den vil, som titlen siger, omfatte hele Norden, men i selve 
værket er ‘oldnordisk’ en romantisk projektion af det islandske og norske. 
Petersen mente ikke, at latinlitteraturen hørte med, og derfor blev der ingen 
plads til den danske og svenske litteratur. Han fastslår, »at den oldnordiske 
litteraturs historie især må omfatte de på Island opståede skrifter, men 
tillige bestandig maa have forholdet til Norge og dettes kulturudvikling 
for öje, medens den derimod kun middelbar, historisk, staar i forbindelse 
med Sverig og Danmark.«1 Denne prioritering er blevet modificeret i ef-
tertiden, men når det gælder den første del af den, Island først og dernæst 
Norge, står den fast. I andre litteraturhistorier med et fællesnordisk sigte 
er det nationale princip opretholdt på den måde, at hvert land får sine egne 
kapitler, mens der ikke gøres meget ud af det fælles perspektiv. Vil man 
finde dette perspektiv i nyere fremstillinger, må man gå til udlandet, hvor 
afstanden har gjort syntesen mulig.
 Skal en ny historie om Nordens litteratur i oldtid, vikingetid og mid-
delalder begrundes, er det første svar, at vi mangler den. Det gælder i hvert 
fald for så vidt, at den ikke findes; men mangler vi den også på den måde, at 
vi har brug for den? Svaret afhænger af holdning og målsætning. Der ligger 
en kulturideologisk position bag et sådant nyt litteraturhistorisk projekt. 
Den vil på tværs af anakronistiske nationale skel fremhæve en enhed i den 
ældste nordiske kultur. Desuden er der en praktisk begrundelse. I Danmark 
og Norge og overalt i andre dele af verden, hvor faget dyrkes, betragtes 
nordiske studier som ét samlet fagområde, og når det forholder sig sådan, 
er der også brug for en nordisk litteraturhistorie.
 Når vi i nutiden kan betragte vikingetidens og middelalderens nordiske 
litteratur som en helhed, så har det to grunde. Den ene er, at sprogene i 
de forskellige dele af Norden var så ens, at vi kan nøjes med at tale om 
dialektale forskelle. Man forstod hinanden, fra Reykjavík til Ribe, fra Ber-
gen til Uppsala, fra Lofoten til Lund. På forskellige måder og tidspunkter 
medførte det sproglige fællesskab også et kulturelt og litterært. Alligevel 
bør dette argument ikke overdrives. For det første er det kun modersmå-
lene, der afgrænser Norden som en enhed, mens latinlitteraturen satte 
videre rammer, og dermed bliver det igen i hovedsagen Island og Norge, 
der definerer det nordiske, når vi vælger sproget som kriterium. For det 
andet er sprogligt fællesskab ikke ensbetydende med litterært fællesskab. 
I nutiden forstår de tre skandinaviske folk stadig hinandens sprog, men 
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1 · indledning 15

der er ikke noget fællesskandinavisk litterært marked. I middelalderen har 
man næppe læst islandske sagaer i Sverige eller Danmark. Når imidlertid 
islændingene i det 12. og 13. århundrede kunne bruge udtrykket ‘dansk 
tunge’ også om deres eget modersmål, så viser det, at de, og med dem vel 
også de andre nordiske folk, har betragtet Nordens sprog som ét.
 Den anden grund er receptionshistorisk. Da den norrøne litteratur 
blev kendt i lærde kredse i Skandinavien i det 17. århundrede, blev den 
opfattet som en fællesnordisk arv, og med romantikken blev den optaget 
i de nordiske landes nationalkulturer. På dansk skabtes ordet ‘oldnordisk’, 
på svensk ‘fornnordisk’ som udtryk for den fælles nordiske kultur, man 
så repræsenteret i de islandske håndskrifters fortællinger og digte. De 
moderne skandinaviske stater brugte hver for sig den norrøne litteratur i 
den nationale identitetsopbygning. Det nordiske blev fundamentet under 
denne identitet, og det sande nordiske fandt man i sagaerne, eddadigtene 
og myterne.
 Til de grunde, der nu er givet for at behandle den nordiske litteratur 
i vikingetid og middelalder under ét, kan føjes endnu en. Denne ældste 
litteratur har særlige vilkår og kendetegn til fælles, og den er forbundet 
med særlige metoder og teoretiske problemstillinger. Nogle af dem er fun-
damentale for studiet af litteratur i det hele taget, men kan med specielt 
udbytte studeres i middelalderlitteraturen, fordi den blev skabt, brugt og 
overleveret under vilkår, der er væsensforskellige fra den bogtrykte lit-
teraturs. Det gælder den litterære kommunikations former, spørgsmålet 
om litteraturens reference til virkeligheden og forholdet mellem litteratur 
og samfund. I middelalderlitteraturen ser vi selve skriftliggørelsen af kul-
turen i Norden, og derfor ligger her udgangspunktet for forståelsen af det 
moderne.
 I denne bog retter dispositionen sig efter de litterære perioder, og 
overgangen mellem dem bestemmes af kulturhistoriske og mediehistoriske 
begivenheder, der fulgtes med vigtige samfundshistoriske forandringer. 
Det nationale spiller en mindre rolle som ledetråd, men det skal her endnu 
engang fastslås, at den litteratur, der her kaldes nordisk, først og fremmest 
blev skrevet og nedskrevet af islændingene.

Noter
 1 N. M. Petersen, Bidrag til den oldnordiske litteraturs historie (Kjöbenhavn, 1866), 11.
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2 den mundtlige kultur

Digtning før skriften
Det ligger i begrebet litteratur, at vi har at gøre med skriftlige tekster. Når 
en nordisk litteraturhistorie ikke desto mindre må begynde i vikingetidens 
overvejende mundtlige kultur, nogle århundreder før digte og fortællinger 
blev bragt i skrift, så beror det på, at vi direkte og indirekte har så meget 
kendskab til Nordens litteratur før indførelsen af den latinske skrift, at 
vi kan danne os et indtryk af i hvert fald dele af den. Nogle få autentiske 
glimt af digtning finder vi i runeindskrifterne, og indirekte giver tidens 
stenbilleder os adgang til fortællingernes verden. Mindre autentisk, men 
i langt større omfang træder vikingetidens digtning frem for os gennem 
middelalderens reception, dvs. dens nedskrivninger, omskrivninger og 
måske gendigtninger af eddadigte og skjaldestrofer.
 Paradoksalt nok var vikingetidens kultur en mundtlig kultur, der rådede 
over et skriftsprog. Siden vor tidsregnings begyndelse havde nordboerne 
deres egen skrift, runerne, men de brugte den kun til så specielle formål, 
at vi ikke kan tale om en skriftkultur i denne periode. Der er ikke noget, 
der tyder på, at runerne blev brugt til nedskrivning af længere tekster, og 
den anvendte teknik egnede sig ikke til det. Den dominerende kommu-
nikationsform var den mundtlige. Fortællinger og digte var mundtlige; 
men det er vigtigt at bemærke, at i hvert fald nogle mennesker i denne 
orale kultur vidste, hvad skrift var, og forstod at bruge den. Vi kan også 
med en vis sandsynlighed gå ud fra den tanke, at nogle af de skriftkyndige 
har kunnet læse andet end de nordiske sprog i runeskrift, tekster i latinsk 
skrift og måske sprog som gotisk og oldengelsk. Eftersom skandinaverne 
ikke brugte deres eget runeskriftsprog til at skrive egentlige tekster, for 
eksempel digte eller historiske beretninger, kan vi ikke efterspore en sådan 
læsekyndighed. Tanken forbliver hypotetisk, men den kan bidrage til at 
forklare ligheder mellem skandinavisk kultur og digtning på den ene side 
og klassisk og europæisk digtning på den anden. Selv om den mundtlige 
kultur blev fortsat i Skandinavien flere århundreder, efter at nabolandene 
var begyndt at anvende skrift til tekster, må vi regne med den mulighed, 
at skandinaverne allerede fra de første århundreder efter Kristus har kendt 
til brugen af skriftsproget til litteratur, og måske har de modtaget indtryk 
af denne litteratur og af dens funktioner, betingelser og former. Længe var 
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