
ELEMENT-GUDDOMMENE - MYTOLOGI 

ELLER SKOLELÆRDOM? 

Av Claus Krag 

I. 

Fornjótr, Ægir eller Hlér, Logi og Kári er skikkelser som er 

kommet til á hére sammen. Da skulle Fornjötr være faren, og 

de tre andre sýnnene hans. Likesom Hymir er Fornjótr lik 

"jorðen", Ægir er "sjgen" eller "vannet", Logi er “ilden", og 

Kári er "luften". Men man kan spgrre pá hvilken mate disse 

fire virkelig er de mytologiske skikkelser de regnes som. Som 

gruppering spiller de ingen rolle 1 mytologien. .Betegnende 

nok fant ikke Rudolf. Keyser grunn til á nevne dem engang, da 

han skrev ‘sin avhandling om "Nordmandenes Religionsforfatning 

i Hedendommen", som utkom i 1847, og som ogsá gir et riss av 

gudemytene. |) Men Keyser hadde gitt dem en stor plass i sin 

rent historiske avhandling, "Om Nordmandenes Herkomst og 

Folkeslegtskab", fra 1839.7) Der fár de spille en rolie i 

diskusjonen av innvandringen til Norge. 

Keysers behandling av dem beror ikke pa tilfeldigheter, 

eller pá noen sviktende vurdering av kildene, eller pá en 

mangelfull mytologisk innsikt. Tvert imot: Nar Keyser plas- 

serte dem i historien, kom de pá én mate dit de alltið hadde 

hért hjemme. Men samtidig vil man ogsá kunne se at sammen- 

stillingen av de fire har sin særegne bakgrunn i generelle 

forestillinger, som var rádende pá den tið da sammenstillingen 

ble gjort. Og navnene er delvis mytologiske, det er det 

ingen tvil om. - Resten av dette arbeidet vil bevege seg 

innenfor et felt, som litt uryddig og uoversiktlig (fordi vi 

konstruerer det ná og med henblíkk pá akkurat várt problem, 

det er ikke et homogent og sammenhengende kunnskapsomráðe . 

ellers) ~- utgjgres av for det férste mytologien, dernest av 

middelalderens eget arbeide med historien, og endelig av den’ 

almenkunnskap som preget tiden,



P.A. Munch kalte Fornjótr og s¢nnene hans for "elemert- 

guddommer", Hvert element hadde en “iboende guddom", som 

var "likesom en personliggjgrelse av kraften eller elementet 

selv", 3) Betegnelsen "elementguddom" kan passe goét. Den 

markerer et skille overfor de egentlige gudene, som æsene og 
* 

vanene, og cgsa overfor jotnene. ) 

Fornjétr og sýénnene hans hadde neppe fátt noer plass i 

Manchs verk eller í noen av de mytologier som har fulgt etter, 

om det ikxe haðde vært for Snorre. I Skáldskaparmál lar Snorre 

Ægir spille en viss roile.4) Han er æseres gjestevenn, og 

kommer pá besgx til Asgárd. Under gjestebudet forteller Brage 
ham om mangt som hadde hendt med æsene, Denne samtalen blir 

rammer om en rekke myter, om Idur og Tiatse, om skaldemjgden, 

on Tors bedrifter osv., - men uter at Ægir sciller noen 

viktig rolle som hardlende person. 

Ægir er ikke i noe av alt dette noe annet enn seg selv, 

en separat mytclogisk skikkeise, en samtalepartner pá linje 

med Brage, er person som han. Ikke pá noen máte henspilles g Pí ie 

Get pá Ægir som "elementguddom", i en konstellasion som forut- 

*) . - . 
Vi kan nck være enige med Munch i at ForniGtr og s¢nnene 
hans minner om jotner. De er ogsá tatt með í igtra þulur 
í en del av handskriftene til Snorre-Eéda. Likevel var 
jetnene fgrst og fremst kjemper og bergtroll. Og man 
kan komme i tvil om Munchs resonnement, nár han sier at 
‘de bie plassert biant jotnene, forði naturkreftene er 
destruktive nár de overlates tii seg selv. Eller sagt pá 
er anner mate: Tvilen gielder hverviðt de skulle være 
plassert der fra gammelt av som genuine mytologiske skik- 
kelser i samsvar með sitt vesen, - og ikke sent som Eglge 
av en noe enkel kategorisering. Er det sannsynlig með 
er slik allegorísk relatering til "det onde" av en natur 
som i seg selv er like mye gagnlig som skadelisc? Hvis 
man som ce Vries sier at guðenes oppgave var á opprett- 
kolde den kosmiske crdning (Altgerm. Rel.gesch. I 8 177), 
mens jctnene truet den, sá er i grunnen elementene nettopp 
denne orðning, eller bestanddelene i den, — og de kan 
ikke regnes pa enten den ene eller den andre siden i en 
slik kamp mellem guder og uhyrer. Ægir er heller ingen 
typisk jotun - og det er han vi vet mest om. Snarere 
star han í en meliomstilling mellom æser og ictner, slik 
som Loke, Rán, Ægis hustru, er et sted nevnt mellem 
Asyniene (Sn.E., 1931, s. 197). Nils Lið tenkte seg at 
Ægir var der gamle havguden, som var blitt fortrengt av 
Njórar, noksá sent (Nord. Kultur, bd. 26, Stk. 1942, 
s. 113).
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setter - eller hvor man bare fornemmer - de andre element- 

guddommene. Og i én myte, som Snorre gjenforteller, og som 

pA sett og vis bryter rammefortellingens illusjon av at Ægir 

má spýrre for á fá kunnskap, er Ægir mer selvstendig, fra en- 

hver side sett noe annet og mer enn en personifikasjon av en 

naturkraft. Det er der han selv er vert for æsene i sin egen 

hall. iI dette gjestebudet dreper Loke trellen til Ægir, og 

det kommer til trette mellom Loke og zsene.”? 

“Alt dette betyr at det ikke er nár Snorre gjengir faktiske 

myter, at han sammenstiller Ægir og de andre. Det gjér han i 

en annen del av Skáldskaparmál, der han gir anvisninger for 

hva slags omskrivninger skaldene skal bruke í diktene sine. 

Disse kapitlene har oppregnings karakter, og ellers er de fylt 

ut með gjengivelser av ganske mange skaldestrofer. 

Hvernig skal kena vind? spgr Snorre, og svarer: Sva, at 

kalla han son Fornioz, broþur Ægis ok eldz, 2A) Pá det 

tilsvarende spýrsmál om hvordan man skal omskrive ilden, er 

svaret likedan. Ilden er bropvy vindz ok Egis.”) Páfallende 

nok inkluderer ikke de sjg-omskrivninger Snorre regner opp, 

det samme slektskapet. "Sjgen" kan kalles bade "far til Ægis 

dgtre" og "landet til Ráns og Ægis d¢étre”, mens Fornjótr- 

konstellasjonen ikke nevnes. ®) I hele Snorre-Edda er Fornjötr 

nevnt bare denne ene gangen og da som vindens far. 

Derimot omtales Logi i Gylfaginning, i fortellingen om 

Tors ferð til Utgard. Loke, som er med i Tors félge, skal 

kappete ined en av mennene til Utgards-Loke. Utgards-Loke er 

listig nok til á hente frem Logi. Han eter naturlig nok ikke 

bare kigttet, men beina og trauet ogs&, og vinner.?) Det er 

fordi han er "lgsilden", som Utgards-Loke forteller Tor etter- 

pá, som brenner opp det han fortærer. Som person, fár Tor 

hére, var Logi bare en synkverving. '°) 

Fortellingen har, som de Vries har pekt pá, karakter av 

eventyr, og konstellasjonen Loki - Logi virker som et ord- 

spi11.!!) Den konkluderende bemerkning til de Vries, om at 

elementguddommen Logi "ist eine blasse Gestalt", 2) holder sá 

utvilsomt stikk. Logi blir - til forskjell fra Ægir - hverken 

mer eller mindre enn en egennavn-gjéring av fellesnavnet logi, 

lue, flamme. Ægir er etymologisk beslektet med á, elv, og 

ordet er av samme rot som lat.agua.13) Her forteller formen og
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at dette er et ord fra gammelt av, om en forhistorie, mens den 

formale nærhet Logi/logi blir et argument for at dette má være en 

sen konstruksjon. I tillegg kommer sá at skikkelsen er sá 

blek, nærmest en ixke-skikkelse. Dette ajelder ogsá for Kari, 

av kári, vindstgt, et ord som brukes i poesien. Som egennavn 
a sot i ; BR B 14 
forekommer Get bare i navneramser og i genealogier. ) 

Av de fire navnene í Fornj&étr-konsteilasionen er sáleáes 

bare to reelt mytclogiske, nemlig Egix og Fornjótr. Det blir 

derfor noe unnvikende cver ForniG6tr og sýnnere hans. Vi for- 

nemmer det allereðe i Snorre-Edda, og ser Get ogsá uttrykt 

mer eller mindre eksplisitt i en moderne fremstilling som de 
* 

Vries's. ) 

II. 

Edda-diktningen - sem, enda den er problematisk, likevel er 

den beste kilden til norrgn mytclogi - giz intet belegg for 

sammenstillingen av fire "element-guddommer". Hverken Forn- 

jétr, Kári eller Logi er sá mye som nevnt. gir mýter vi som 

havguð, ikke som.naturxraft-cad. Det skjer i Grímnismál (str. 

45), Hymiskvida (str. 1-2 og 39) og i Lokasenna {flere steder 

i kvadet). Ægir er her gudenes gjestevenn. Fremstillingen 

av Ægir i disse diktene er oppiagt sakerunnen for Snorres valg 

av rámmeforteliing i Skáldskaparmál. Snorres gjengivelse av 

Loke-tretter er et resymé av kvadet. - I det fyrste diktet 

om Helge Hundingsbane kalles "bgigen" for Ægis áðttir (str.29). 

- Det er ait. 

*) = GUNS : ARK 
Margaret Clunies Ross har nylig behandlet Snorres bruk 

av Fornjétr-legenden i en meget interessant artikkel 
(Snorri Sturluson's use cf the Norse origin-legend of 
the sons of Fornj6tr in his Edda, Arkiv £. nord. filol., 

ba. 98, 1983, s. 47-66). Ross viser at Snorre var en 
meget bevisst konstruktgýr, som grupperte stoff og for- 
tolket ut fra sine egne cppfatninger. - Men Ross kunne 
ha trukket kiarere konklusjoner av at “elementguddomme- 
nes" mytiske eksistens er sá tvilsom; det kunne ha fért 
til en bevisst betoning av det konkurrerende perspektiv 
- elementene som lærð kategori.
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Som nevnt er det bare ett sted í Snorre-Edda at Snorre 

virkelig kommer inn pá Fornjótr-genealogien. Det er i Skáld- 

skaparmál, der han gir anvisninger for hvordan man skal 

omskrive "ilden" og "vinden". Man kunne fristes til á tro 

at Snorre med sin kjennskap til skaldediktningen da bare 

viste til omskrivninger som faktisk var i bruk, - egentlig 

ventet vi kanskje at han viste til de mest brukte, nár han 

bare nevner et par. Men dette er ikke tilfelle. Snorre gir 

her uttrykk for en teoretisk mulighet, ikke for skaldenes prak- 

sis. Ser vi pá hvilke kjenninger skaldene faktisk brukte, 

blir bildet et helt annet. 

"Ilden" og "vinden" ble stort sett omskrevet pá samme 

mate, Grunnord i kjenningen var et ord som betydde: fiende, 

gdeleggelse, sykdom, skade o.1. Eller det kunne vere krassere 

og metaforisk uttrykt med ord for "hund" eller "ulv". F.eks.: 

bani, bol, galli, grand, sorg, dolgr, hundr, garmr, ulfr. 

Bestemmelsesord var sá det som ble rammet av gdeleggelsen eller 

fiendskapet, mest trær, eller deler av trær som grener, tre- 

virke, hus o.1., eller andre vekster. Dette resulterte í om- 

skrivninger som markar bel, hallar bani, birkisott, limdolgr 

0.1.15) - Kjenningene for "luft" henspiller gjerne pá rommet 

under himmelen (skýstallr), eller pá luften som oppholdssted 

for fugler og insekter (gagls leid, bgskeia) . 1) "Havet" og 

"vannet" omskrives pá en rekke mater: Ymis blóð, Ránheimr, 

sandhiminn, sals dreyri, foldar sveiti 0.1.17) 

Ikke i noen kjenninger i hele skaldediktningen fér Snorre 

har man fulgt Snorres oppskrift, og lagt Fornjótr-genealogien 

til grunn, enda genealogiske omskrivninger generelt sett var 

meget populære. - Det er bare án unntagelse: Ynglingatal. /® 

Men dette er snarere et argument for á omdatere Ynglingatal 

(sammen med andre), enn for á anse Fornjétr-genealogien for 

gammel. 19) 

: Fornjótr er nevnt i ett eneste kvad ellers, Det er i 

Nordrsetudrápa av Sveinn skáld, som antagelig levde pá 1000- 

tallet. Kun fragmenter av Sveins diktning er overievert. 7°) 

Der er Fornjótr far til vindene: Tóku fyrst til fjúka / Forn- 

jóts synir ljótir ("tok de fgrst til á fyke, Fornjóts stygge 

sýnner"). Dette ser ut til á stemme med Snorre-Eddaens
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genealcgi, Men helheter er likevel en annen, Og samsvaret 

er bare tilsynelatenðe. Vinden kalles nemlig ogsá Hlés dætr, 

mens Fornjótr-genealogien jo sideordner Ægir/Hiér og vinden 

(Kari), I Nordrsetuér&pa er med andre ord Fornjétr bade far 

og bestefar til vindene, om vi skal rubrisere det i forhold 

til der fullstendige Fornjötr-ceneaicgien, 

Vi skal likevel ikke forfglge disse forskjellene som 

inkonsekvenser, for det er de egentlig ikke om vi betrakter 

saken rett. Svein har laget et naturbeskrivende dikt, er 

malende skiláring av et uver nord i Iskavet, Er ikke da bade 

vinder og bgiger havgudens avkom? Og kan ikke vindene like 

godt beskrives som "Fornjóts stygge s¢nner" - særlig hvis 

Forniótr egentlig var en gammel vindgud? Den svenske sprák- 

forsker A. Keck forklarte engang Fornjétr etymologisk, som 

*Forn-piétr, "Gen gamla tiutaren, der gamla sternen".?!) 

Kocks tolkning er sprákiig helt plausibel, som Heilguist under- 

streket, enáa han valgte en annen forklaring. 72 

í Forni8tr-genealogien i Snorze-Edda er uregeimessic- 

hetene, som finnes i Sveins kvað, borte. En streng systema- 

tikk er iagt til grunn: Fornjétr, og sá hans tre s¢nner Ægir, 

Logi og Kari. Men da har vi samtidig fjernet oss fra en 

anskueliggi¢grende raturbetraktring, en egentlig mytclogi sem 

hos Svein, bygð pá det sansbare, - cg beveget oss over i det 

kategoriske, det uttenkte ... 

Der etymologiske forstáelsen av Pornjétr beveger seg mellem 

to ytterpunkter. Det ene er Fornj&tr ser en gammel vindguð, 

slik Kock hevdet. Sem vist blir oppfatningen til en viss grað 

styrket av er gammel kilde som Norársetudrápa. Det andre er 

Heilguists copfatning, da nan ville finne en mer genereil be- 

tyðnirg, som passet til at Fornjótr var elementenes opphav. 2? 

Hellguist mente at -jótr var identisk með ytar (m. plur.), 

"menn", som brukes i poesien, Forn-jötr blir altsá forn- 

mennesket, urmennesxet eller urvesenet. 

Bellquists tolkning er Like usikker scm flere anare.24) 

Men Hellguist er uten tvil inne vá noe riktig. Slik Hellguist 

tenkte, má man ogs& ha tenkt Gen gangen man konstruerte 

Fornjétr-cgenealogien, og stilte "“elementguddommene" sammer. 

Dette betyr at Fornjótr bie identifisert med Hymir, et av
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urvesenene í Edda-diktningens kosmogoni. Hymir var "urjot- 

nen", og Forn-jótr har man lest som det samme. I forhold til 

elementene ble han da nærmest 4 ligne med "jorden", som vi 

skal se. Men i Edda-diktningen mýter vi bare Hymir, alias 

Fornjótr, ikke sgnnene hans. I det burde det ligge en peke- 

pinn om alder: Fornjótr-genealogien ser ut til & vere yngre 

enn Edda-diktningens skapelsesberetning. 

ITI. 

Hvor omtales sá "elementguddommene", nar de ikke har noen 

plass i Edda-diktningen, og heller ikke viser seg i det myto- 

logiske stoff som skaldene brukte? Svaret er kort og enkelt: 

i den historisk-genealogiske litteraturen. 

I Flateyjarbók stár to sagatátter om "Fornjótr og ætt- 

mennene hans". Den ene kalles Hversu Noregr bygdisk, den 

andre Fundinn Noregr.7>) I virkeligheten er de to versjoner 

av samme saga, uten store forskjeller dem imellom. Fornjótr- 

sagaen skal fortelle om Harald Hárfagres slekt bakover i tiden, 

i den ene versjonen, - i den andre dreier det seg om Orkngy- 

jarlenes avstamning. Men viktigst í sagaen er fortellingen 

om brýdrene Nor og Gor, som kom til Norge pá leting etter 

sýsteren Goe. "Norge" ble oppkalt etter Nor, landet var den 

veien, Nor-veg, han fór, - og etterslekten til Nor og Gor gav 

navn til en rekke landskaper: Hord til Hordaland, Rugalv til 

Rogaland, Raum til landet ved Raumelv, osv. 

Nor og Gor var sýnner av Torre. Hans far var kong Sng den 

gamle. Sngs far var Froste. Og sá kommer vi til begynnelsen: 

Froste var sénn av Kári, som sammen med Logi og Hlér var sénn 

av Fornjótr. Om Fornjótr heter det at han var konge, og 

hersket over Finland og Kvenland. Han hadde tre sgnner: Logi 

som rádde for ilden, Kári som rAdde for vindene, og Hlér som 

rðdde for sjgen. 

Hva er sá dette? Den som konstruerte genealogien, har 

tatt navn bade herfra og derfra, og lagd personer. F.eks, var 

goi og þorri egentlig manedsnavn, som ble til Goe og Torre. 

Hord, Rugalv, Raum - avledninger av de tilsvarende landskaps-
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navnene. Nor - og kanskje Ger ogsá - av Nöregr. Men sá har 

han satt det reelt mytolegiske navnet ForniStr aller fgrst, en 

blek skikkelse, kanskje engang en vindgud man ikke visste sá 

mye om, - men sikkert ná oppfattet som "forn-jotnen", dvs. ur- 

skikkelser. Inntii ham har han sá plassert et annet reelt 

mytologisk navn, havguden Ægir, enda det ikke ser ut til á ha 

vært noen forbindelse mellom dem fér. Men dette har ikke vært 

tilstrekkelig. Logi og Kári er kommet til, personifixasjoner 

avledet av to fellesravn for ild og vind/iuft. Anére slike 

"“abstrakte" navn er kong Froste og kong Sng, som cgsá Snorre 

nevner i Ynglingesaga.28) 

"Junges, gelehrtes Mackwerk," sa E. Mogk om Fornjótr- 

sagaen, 2. Sá ung kan den likevel íkke være. Forfatteren 

av Historia Norvegiae, som antagelig skrev i 11i70-Árene, kjen- 

te til historien om Nor.?%) Cddár Snorrason, som skrev sin 

latinske saga om Olav Tryggvason omkring 1190, nevner ham 

ogsa.2?) Genealogier syres á være noe av Get férste den 

islandske historiske skole arbeidet med, og sagaen cm Fornj6étr 

kan gedt gá tilbake pá Ares og Sæmunds tid, i det minste kan 

selve slektsrekxen det. 

Det er ikke vanskeiig á se hvilke forestillinger som lig- 

ger bak sammenstillingen av Fornjótr og sgýnnene hans. De 

fire elementene, ford, luft, ild og vann, utgjorðe er helt 

grunnieggende kategori i miðselalderers naturkunnskap. 39) De var 

en like selvsagt del av virkelighetsforstáeisen ða, som 

tyngdekraften er for oss, - bare með den forskjeil at element- 

kategorier. var vesentlig pá et mye videre felt. I ait inn- 

gikk elementene som en viktig kategori for á forst& og be- 

skrive - skaperverket, naturen, arstidene, klimaet, mennesket 

selv. 

Den aiminnelige skoleiærðom, som vel kom til Norðen i 

annen nralváel av 11. árhundre, inkluderte en fyldig fremstil- 

ling av laren om de fire elementer, Yi ser det av de vanlige 

kunnskapsverkene, som Martianus Capellas De nuptiis Mercurii 

et Philologiae, Isiðors Etymclogiae, og -fremfor ait siden det 

er Norden det er snakk om - i verker av Beda. Hos Beda ser vi 

ogs& at elementieren var trukket inn i bibelkommentaren til 

forklaring av skapelsesberetningen i Férste Mosebok. Der 

var Bibelens "urhistorie", hvis m@nstre rok kunne friste til
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analogier for den som syslet med verdslig opprinnelses- 

historie ... 

Like lite som i Edda-diktningens kosmogoni regner Bibelens 

skapelsesberetning - Guds skaperverk over seks dager - med 

"elementene" eller noe som kunne ligne, som en kategori. 

Skaperverket er en fýlge av Guðs gjerning, det er forklaring 

nok. Men de fire elementer var alt fra oldtiðen en sá uforbi- 

kommelig del av naturkunnskapen, at man ikke gnsket eller 

kunne se bort fra dem. Derfor la man de ulike fremstillingene 

- Bibelens og naturkunnskapens - inntil hverandre, og klarte 

ogsá á harmonere dem. I Bedas De natura reruwg uttrykkes denne 

foreningen slik: F¢érst skapte Gud den formlgse materie, der 

alle fire "elementa mundi" ble dannet likelig, samtidig og pá 

samme steder, dernest fikk det himmelske og jordiske skaper- 

verk form suksessivt pá skapelsens seks dager. 3!) 

Kanskje kan man undre seg over at ett element i Fornjótr- 

historien - "jorðen" - er blitt overordnet over de andre, slik 

det er skjedd nár Fornjótr gjérestil far for áe tre. I element- 

laren finnes ingen foranledning for det, en sideordning 

ville ha virket mer naturlig. Desto tydeligere viser dette 

at utgangspunktet for konstruksjonen ikke er en ren natur- 

kunnskap om elementene, men elementlæren slik den fremstár i 

den bibelkommentar som man holdt seg til. 

Et viktig mál for denne kommentaren var á avklare en til- 

synelatende motsetning i skapelsesberetningen. Den er mest 

uttalt mellom férste vers, som sier at i begynnelsen skapte 

Guð "himmel og jord", og sá den f¢lgende fremstilling, som 

lar "lyset" og "himmelvelvingen" férst oppstá senere under 

skapelsesakten. Et problem var det ogsá at jorden ble skapt 

sá tidlig, fér det ble lys og fér vann og land ble skilt. 

Man lgéste problemet ved á hevde at den "himmel" som ble 

skapt férst, var noe helt spesielt: Det var den usynlige, 

evige Guds himmel, den som siden hvilte over skaperverket og 

tiðen í uforanderligro, - til forskjell fra firmamentet, som 

pá dette tidspunkt under skapelsen var en del av "jorden".”) 

") wax det i VoluspA str. 3 heter at "i opphavstider ‘var 
ingenting, ikke sand, ikke sjg eller svale býlger; - 

ierd fannz æva né upphiminn (jord fantes ikke eller 
opphimmelen)", sá sikter ikke dette, skulle jeg tro,
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Det betyr ogs& at jorden i begynnelsen var noe annet cg 

mer enn bare "jord", - fgr vannene var skilt og land var blitt 

tert. "Jorden" inkluderte ogsá de andre elementene, noe som 

man jo observerte at jord rent fysisk kan, Beda uttrykte Get 

slik i sin bibelkommentar: "Ilder (fantes) i jorá og steiner, 

som fremdeies lá skjult i jordens indre, luften i selve jorden, 

i.kvilken Gen var iblandet, (noe som) erfares av at nár 

jorden har vært fuktig og kar mottatt solens varme, sá ut- 

ander den store mengöer damp" (mine uthevelser) 3?) - Under 

skaperverkezs fortsettelse ble jorden mer lik elementet jord, 

nar luft og vann ble utskilt. 

I Stigrn, den gammelnorske bikelcversettelse, som ogsá er 

en bibelkommentar, fremstilles samme tanke mea Sísse orðene: 

“Ox iordina pat er at skilia samblandit ok usamit efni til 

fiogurra hefutskepna elldz ok loptz, vatz ck iarðar, sua sem 

freo ok vndirstedu til allra likamligra luta" (mine uthevel— 

ser) 33) I Gyifaginning uttrykker Snorre Gette plastisk og 

anskuelig, og klarer Á sette Eðða-diktningens cyphavsfigur, 

Hymir, inn i en sammenherg som passer með tidens lerdon.?4 

Hymir oppsted.i Ginnungagap, mellom Niflheimr og Muspells- 

heimr, av rimdrapene som kom av mýtet mellom det kalde og det 

varme. Han svarer til "jorden", - men slik som Gud skapte 

den aller férst, den scm inneholdt alle elementere. Senere 

ble Hymir drept av Bors sýnner, og fgrsc áa kunne de senere 

Stadier i skapelsen utfoldes: Av Hymirs bicd kom sjger og 

vannene, av kjgttet hans jorden, bena hans ble til fjell, og 

hodeskallen til himmelvelvingen. 

La oss forestiile oss - som en tankelek - at man i en 

presteskole pa Island i middelalderen skulle sette opp trinnene 

i skapeisen figurlig í en skisse. Da ville man férst, sa 

det tidligste trinn, fá jorden, tegnet gverst, - som sá i res- 

te trinn forgrenet seg til ogsá á bli "iid", "icft" og "vann", 

- Men da har vi Fornjótr-genealogien! 

til "himlen oppe, i Get hgje" (Lex. peet.), dvs. den 
synlige himmelvelvingen, som man har antatt, - men det 
er er norrgn oversettelse av caelum superius, som navn 

pá Guðs himmel. "Jord og cpphimmel fantes ixke" blir 
- helt naturlig í sammennengen og etter innholdet - en 
negasion av f¢rste vers i skapelsesberetringer. Ellers i 
str, 3 er jo allusjonene til skapeisesheretninger heit 
tyðelige,
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Iv. 

Man kunne kanskje innvende at det er sekt á forklare en 

historisk fremstilling, som i Fornjótr-genealogien, med bi- 

belkommentar og naturkunnskap. Men det er bare for oss at 

dette kan synes som et langt sprang. Dessuten: Sammenstillin- 

gen foreligger jo, den er et ubestridelig faktum. Fornjétr, 

Ægir/Hlér, Logi og Kári er gruppert sammen, og det pa en 

máte som ikke kan forklares annerledes. Linjen er da 

tydelig: Utgangspunktet er elementene i bibelkommentaren, 

de er blitt forbundet med to reelt mytologiske navn og með 

to konstruerte, og sluttproduktet er blitt urhistorie og 

genealogi. 

I norrgn historisk-genealogisk litteratur var veien fra 

mytologi til historie kort. Det henger sammen með den sákalte 

evhemerismen, en fremherskende doktrine, som tilsa at de 

heðenske guder engang hadde vært historiske personer, som var 

blitt gjenstand for guddommelig dyrkelse, enten qua demoner 

eller med demoners hjelp. 35) - 

Dette gjorde at mytologien ble aktivt sgkt som historisk 

kilde. Snorre har utnyttet den i fgrste del av Ynglingesaga, °° 

og i den lange genealogien i Prologus til Snorre-Edda.?’ 

Det samme har Saxo gjort, og han mer uhemmet enn den i det 

minste tilsynelatende mer rasjonalistiske Snorre, - f.eks. 

ved ogsá Á la uhyrer og jotner spille en viktig rolle, og ved 

av og til á historisere selve mytene. 39) 

A sette "elementguddommene" férst i historien svarer til 

jordens og elementenes plassering i skapelsesberetningen. 

Evhemerismen tilskyndet til historisering. Og endelig kunne 

det virke inn akkurat nár det gjelder Fornjötr og sgnnene 

hans, at de ble oppfattet som jotner. Engang, trodde man, 

hadde nemlig jorden vært befolket av jotner, de var sá á si 

urinnvénerne. *?) = Mange tráðer 18p sammen, men bortsett fra 

to navn, som man etter alt Á démme lýsrev fra sin sammenheng, 

har ingen av dem tilknytning til hedensk mytologi, - derimot 

til middelalderens alminnelige lærðom.
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Sluttord. Resuitatet vi er kommet frem til, kan nok ha 

begrenset rekkevidée. Det skyldes særlig at "elementguð- 

dommene" er et mariginalt fenomen i norrgn mytologi. Likevei 

Þurde undersgxelsen kunne ha en viss exsemplarisk verdi. 

Jeg skal utdype tanken: 

Det vi nar overievert til á pelyse temaer som dette, er 

fragmentarisx. En tolkning ketyr derfor en innpassing i er 

stérre neihet. Denne er i neen grad avhengið av selve under- 

s¢kelsen, men der er ogsá i stor grad en fg¢lge av de valg man 

a priori gigr, om hvor man vil lete etter sammenhenger. Jeg 

kunne godt terke meg at andre ville ha latt unders¢xelsen fá 

et annet forldy, og f.eks. ha utnyttet "elerentguddommene" 

til á skaffe seg et innsyn i den rorrgne nedendoms oppfatnring 

av kosmiske krefter. Breer kan bygges til det Snorre sier 

om skareisen i Sylfaginning, - og videre til Edda-dikt som 

V@luspé. Er annen sak er at jeg tror det ville fére galt 

av sted. Men lignendeting er blitt gicrt. Med intuision, 

skapende fartasi og kunstnerisk mesterskap av en Vilhelm 

Gr@nbech. Mer prosaisk villedende av andre. 

Kanskje fortoner det seg for ncen som om valget star 

mellom en "strukturalistisk" metcde, som virker spennende, og 

en ándshistorisk, som virker konvensjoneli. Men dette er en 

falsk motsetning. Ingen metode, heller ikke en "strúktura- 

listisk", býr kunne tillate seg á betrakte hele den norrgne 

overlevering som ett felt av strukturer, - og særlig ikke hvis 

man gnsker á oppfatte cverleveringens innhcld for en vesentlig 

del som uttrykk for noe "nordisk" eller í stor grad "heðensk", 

til forskjeil fra "kristent" og "middelaidersk". Det tiðs- 

skillet som kristningen av Norden satte, er fundamentalt, I 

det konkrete tilfelle kan man bare ta hensyn til disse ting 

nettopp ved "ándskistorie", og dertil en viss porsjon sunn 

kiléekritikk. 

Med andre ord er det ikke spgrsmal om "“strukturalisme" 

eller ikke, men om hvilke strukturer vi skai regre med, rar 

vi séker en tolknings- og forstáelsesramme. PA meg virker 

det som om de mest nærliggende ofte er de mar har brydd seg
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minst om, dvs. de som ligger í sammenhengen mellom det som 

stár i en tekst, og den kunnskapsbakgrunn som vi má forut- 

sette hos den som skrev. 
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