
Heimskringla som xompilationsarbe jde. 

Det er í almindelighed - ogsá í den videnskabelige debat - 

blevet mode at sætte lighedstegn imellem Heimskringla og 

Snorre, nar talen er om fortellekunst og stil, og det til trods 

for de meget store uligheder der er imellem de forskellige afsnit 
i Heimskringla. Det er svært at lodde, hvað der ligger i denne 

sDrogbrug, dog har jeg pá fornemmelsen, at lighedstegnet farst og 
fremmest anvendes, nár talen er om sagaen om Olav den hellige med 
de mange indskudte fortællinger, der efter min mening bedst kan op- 

fattes som se#culariserede eksempla. 

Man ville komme sandheden nærmere, tror jeg, hvis man sá pá Heims- 

kringle som et kompilationsarbe jde í lighed með flere storre (og 

til dels ogsá mindre } litterere værker í norran lítteratur. Det 

Ville gere det ganske rimeligt, at der er sá store uligheder imel- 
lem de enkelte afsnit af Heimskringla, og det ville ábne for mulig- 
mis heðen at betragte Snorre som kompilator og ikke som forfatter 

af Heimskringla. Det ville have den forðel, at man endegyldigt kun- 
ne skrinlægge, hvað man kunne kalde Gustav Storms optegnelsesteori, 

der jo idag litterert set pá enhver made er ukurant. 

Det má ikke glemmes, at det tidligere af Konrad Maurer har veret 

hevdet, at den sidste del af Hémskringla ikke kunne stamme fra 

Snorres skrivestue, men mAtte vere skabt af en anden person. Denne 

ide har ligget í dvale í mange ár, siden Gustavs Storms energiske 

forseg p& at mane teorien i jorden. 

Efter min mening kan der vere gerund til piny at efterprove Konrad 

Maurers pastand. Der kan nemlig i den sidste del af Heimskringla 

udpeges ganske klare novationer í sável Sprog som stil, novationer 

cer laðer sig omtrentligt aldersbestemme ved en Sammenlignende me- 

tode. Det er et nyt aspekt pA sproget i Heimskringla, baseret vá 
de omfattende orð- og stilstudier, der er gennemfart í de senere 

ár veð Den Arnamagnæanske Kommissions Ordbog. Her pá dette sted 
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bliver det naðvendigt at holde sig til et enkelt eksempel, der er 

hentet fra ordhistorien. Det ord jeg har valgt er det norrene orð 
for víske, der tidligere su-marisk er behandlet af K.G. Ljunggren 
#AS0 4 (1941) s. 98ff. 
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Crdet páskar er i norrent sprog som regel maskulinum pluralis, men 

kan ogsá være femininum pluralis, idet mlat, pascha (ofte i plura- 

lis paschae om páskedagene) er femininum. Det medfgrer, at et trirtst 

fritstáende páskar uden nermere bestemmelse ikke lader sig grup- 

pere, og heller ikke gen. pl. páska og dativ páskum. Hvis orðet 

derimod stár som objekt, eller i præpositionsforbindelser, der 

fordrer akkusativ,eller i bestemt form kan kgnnet bestemmes, sá- 

ledes eptir péska(na) eller eptir páskar(nar). Ved siðen af fe- 

mininum pluralis páskar findes ogsá rpáskir som femininum pluralis. 

Forðelingen af disse former har interesse. Páskar som maskulinum 

pluralis findes i de eldste norske og islandske kilder (ludvig 

larsson 12 ekss., Anne Holtsmark 1 eks.) og ligeledes í senere 

norsk og islandsk litteratur, sável i kirkelig som juridisk og 

historisk litteratur. Det er kort sagt den normale ordform i nor- 

ske og islandske skrifter, og det er den form der er fastholdt i 

moderne islandsk sprog. 

Páskar som femininum pluralis har en meget begrænset udbredelse. 

De findesteder, der er registreret i ordbogens samlinger er fel- 

gende: ÆGul, Agr, Str, Æv XCV, i (2303 bis), III (1350), III 

(1377), IV (138¢), IV (1300), IX (1395 1426), I (1400), ÆFrostkr 

150, Töbfrg (v.1. ÆFrostKr 144) „ landsl 20 (efterset í 6 MSS, 

páskir fundet i 3 MSS). Kommentar er næsten overfledig, da den 

norske proveniens er klar, det kan selvfglgelig ogsá gælde for 

eksemplerne fra Æv og Agr. 

I formen páskir har orðet en betydeligt sterre udbredelse. Man 

mi forestille sig, at ligesom pl. sakar afleses af sakir siledes 
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afleses páskar af páskit med et relikvomráðe i norsk for s8vel 
sakar som páskar (ef. Ole Widding i Saga og sprák (Texas 1°72), 
140), Ordbogen har registreret denne pluralisform fra i hvert £ 

fald 45 forskellige hándskrifter, hvoraf langt de fleste er fra 

tiden kort efter 1300. Dog kan nevnes Kgs ældre kildeskrifter 

som Kgs, varianter til AKr ( í fire MSS), DN II (276 i afskrift 

ved AM), III (c1203), Iv (1207), nogle varianthándskrifter til 
OH, uhyre almindeligt i fem hándskrifter af Hak „ ialt 3c eksemp— 

ler registreret | bl.a. i Birspennill. 

Det er Mæ med den forhandsviden meget besynderligt at treffe 

páskir to gange i sidste del af Heimskringla. Sáleðes i Hkr TIT 

40119 i sagaen om Hákon heréibreié og pá tilsvarende sted i Prig 
348 og Eirsp 200 samt i 42 fol., der er en afskrift af Gullin- 

skinna, skrevet i Hkr pase + ir-forkortelsen, og III 43526 i 

Sagaen om Magnus Erlingsson skrevet pasch+ir-forkortelsen. 

Ifelge tidsskemaet er det umuligt at akeeptere den tanke, at dis- 

se to former stammer fra Snorres tid. Der er tale om en novation 

i sproget, og der kan opstilies flere forklaringsmuligheder til 

forekomsten af novationen i Hkr. En er, at Snorre eller hans 

skrivere har haft en anden tekst for sig for den sidste del af 
Hkr, og i sá fald en tekst, der afveg fra teksten til andre dele 

og var preget af novationer i bade sprog og stil. En anden er at 

man henlegger uoverensstemmelsen til et senere led i overleverin- 

gen og antager to eller flere skrivere med forskelligt sprogpres. 

Den tredje mulighed » Som findestederne berettiger, da der omtales 

begivenheder i 1158/50 og 1161, er at teksten, som Konrad Maurer 
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foreslog er yngre end Snorre, sdledes forst&et at der er fejet 

afsnit til teksten, sáðan som áet findes i andre kompilerede 

hindskrifter at man videreferer og afrunder fremstillingen. 

Ísær — flere stiltræk kan pávises, der peger i samme retning , 

finder jeg den tredje af de her nævnte muligheder for den eneste 

akceptable. 
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