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Inledning 
Den korta fornaldarsagan Norna-Gests þáttr! har tvá infogade dikter, Reginsmál och 
Helreið Brynhildar, som ocksá finns med i Codex Regius (GI. kongel. saml 2365, 4°; 
som hirefter benámns Codex). Mycket tyder pa att tátens författare2 har kint till Codex 
eller ett annat snarlikt manuskript. Syftet med denna sammanfattning ör att ge inblick í hur 
han behandlar Reginsmál och anpassar dikten till sina mál och sin samtið. 

Gnomisk och didaktisk diktning som framstálls av gudar kategoriseras oftast som 
gudadiktning. Detta framgár klart av Codex, som sannolikt redi. igerades enligt en bestimd 
plan, áven om det inte ár sjilvklart vad som exakt lág till grund för den3 Genom sin 
placering och med stöd av de inskjutna prosastycken sammanstalls olika episoder i 
kronologiskt och orsaksmássigt sammanhang. Genom att knyta ihop diktning om gudar 
och diktning om mytisk-heroiska hjáltar girs enligt saga principen’¢ ett försök att bilda 
en linjar helhetshistoria av en stor grupp olika eddadikter, som handlar om gudar och 
mytisk-heroiska hjaltar genom flera generationer. 

Codex-versionen av Reginsmál ör, liksom nágra andra dikter frin samma 
manuskript, för det mesta dialogisk och ihopknuten med infogad prosa. Den kan betraktas 
som en del av en lang episod som forskare innehállsmássi. gt har uppdelat i tre 
sjalvstindiga dikter, Reginsmál, Fáfnismál och Sigurdrífumál. Alla har infogad prosa. 
Reginsmál enligt Codex handlar om det s.k. Rhenguldets ursprung samtidigt som dikten 
knyts till upphovet av Sigurd Fafnesbanes heroiska levnadsbana. Det beriittas först om 
hur Sigurd lir sig ktinna dvirgen Regin Hreidmarsson, som sedan beriittar myten om 
guldet. Efter sin beráttelse gör Regin ett förtráffligt svard At Sigurd och eggar honom till 
attdröpa Fafne. Episoden slutar med att Sigurd och hans följe gar fúlttág mot Hundings 
söner pá sina skepp för att himna för Sigurds fars död. PA vagen triffar de en gubbe som 
kallar sig Hnikar, som efter att ha fátt följa med pA deras skepp háller en gnomisk och 
didaktisk förelásning inför besittningen. Enligt Norna-Gests þáttr uppenbaras det senare 
att gubben var sjálvaste Oden í förkládnað. 

Med tanke pá Codex" övergripande struktur ár Reginsmáls hybrida art mycket 
intressant, báde innehálls- och formmássigt. Den pröglas mest í Codex av blandformen 
vers och prosa och de infogade prosaavsitten har en linjár beriittarfunktion, PA ett sátt som 
paminner om Norna-Gests þáttrs bygger Codex-versionen pa en struktur som liknar en 
serie kinesiska askar, d.v.s. att berittelser framstiills som direkt tal infogat i direkt tal som 
tillhör en annan och samtidigt överordnad berðittelse. Den framstills KY det viset som en 
blandning av en dialogisk situationsdikt, som kulminerar kring Regins och Sigurds 
mellanhavande, till största del Regins beskrivning av sitt mytologiska förflutna, och poesi 
dár Oden í Hnikars skepnad framstiller mytologisk kunskap och vishetsregler. Den 
innehállsmássiga blandningen skapar ett slags mikroversion av Codex helhetsstruktur: 
Stroferna 1 till 12 kan betraktas som gudadiktning, 13 till 18 och 26 som hjáltediktning 
och 19 till 25 som gnomisk och didaktisk diktning framstilld av en gud. Trots detta 
definieras vanligen dikten som en hjáltedikt pá grund av kopplingen till Sigurd, iven om 
enbart fyra strofer av 26 redogör för hans egna handlingar. 

"Then ör med all sennolikhet komponerad kring 1300. Som grundkillla anviinder jag Wilkens yetenskapliga utgðva frán 1877, som í sin huvudtext for det mesta bygger pá F-versionen. 
2Ay praktiska skál anvinder jag ordet ’forfattare’, men det ár naturligtvis högst problematiskt. Det finns 
knappast en enda sárskild term som ticker författarens manga olikartade roller under medeltiden. 
31fr. Davíð Erlingsson for en utförlig diskussion om detta (1987: 378). 
4D.v.s. biografisk och kronologisk ordning skapas med genetiska kopplingar i sláktsagornas anda. 
Begreppet hiirstammer frán Finnur Jónsson (jfr. Harris 1985: 76 och Davíð Erlingsson 1987: 378). 
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Reginsmáls vishetsdiktning kan verka obehörig, men det ár precis i dikter om 

Sigurds uppvöxt som en mingd visdom och instruktioner, ofta moraliserande, framstálls í 

dialogisk vishetsdiktning. För att utveckla sin personlighet, utbilda sig och utöva sin 

styrka reser Sigurd enligt ödets bestámmelse fran den ena platsen till den andra dir det 

ofta en nástan helt odvervinnelig motstándare och/eller vis person befinner sig. Sannolikt 

str detta í samband med invigning eller initiationsriter i det germanska kulturomrádet, en 

process som forskare í praktiken vet ganska litet om.5 Men liksom Britt-Mari Násström 

har pápekat kan man dock mirka ett typiskt mönster för invigning í olika fornnordiska 

texter, inte minst eddadiktningen. Enligt-henne ár dikter om Sigurd och t.ex. Helge i 

Helgakviða Hjörvarðssonar 

... concerned with young men on the border between boyhood and 
manhood. These poems emphasize the transition from one state to another, 

usually from ignorance to knowledge, by means of their beginning from a 

humiliating state of being nothing.® 

I början av sin karriár behöver en ung hjiilte bade den nödvöndiga kunskapen eller 

visdomen och magiska vapen för att smáningom lyckas som krigare." Som beskrivs i 

Reginsmál fár Sigurd allra först í sin karriar bade ett mycket vasst svárd och visdom frán 

Regin samtidigt som han uppenbarligen ár orutinerad och naiv nör han luras av Regin och 

sedan star infór Fafnes slughet (jfr. Fafnismál). Att han slutligen slár ihjál de báda blir ett 

tecken pá att han har mognat: han har bestátt provet och blivit invigd í de vuxnas vörld. 

Den inledande prosan 
Í Codex, strax efter dikten Gripisspd, inleder Reginsmál med en lang prosapassus som 

har vissa paralleller med den inledande prosan till Norna-Gests þáttrs version. Í táten 

finns dock inte episoden om guldets ursprung. Likasá finns inte de första 12 stroferna 

med i táten, som ocksá tillhör myten enligt Codex. Í enlighet med redaktörens arkaiska 

intresse, vilket sammanfatier med 1200-talets allmönna intresse för forntiden® försöker 

man i Codex knyta starka band mellan den mytiska och den mytiskt-heroiska varlden. 

Trots denna skillnad tyder mycket pá att denna episod fanns med i förlagan till táten, den 

inledande texten fram till den mytiska delen ser ju likadan ut i báda versionerna och 

hörstammar uppenbarligen fran en gemensam eller snarlik killa. Ordförráðet och 

ordféljden ár ungefár densamma. 
Man fár rökna med att medeltidens publik kinde det intertextuella spelet ganska 

vil, áven om det inte tycktes passa att noggrant beskriva dessa hedniska aspekter, som 

tillhör den undertext som stándigt hánvisas till. Man har í táten helt klippt bort myten om 
guldet samtiðigt som det ándá hánvísas klart till den nár det talas om att Regin *,..sagði þá 

frá foreldrum sínum, ok svá atburðum undarligum, er þar hofðu gerz” [min kursiy|.? 

Jámfört med Codex och inte minst Völsunga saga har man ocksá förenklat 

hindelseférioppet. Trots att tátens författare fórmodligen kant till hela Reginsmál úr det 

logisk att han enbart valjer de delar som handlar om Sigurd och later öli annat; det ár 

Gásts huvudsyfte att förmedla Sigurds historia infor kung Olav Tryggvasons hirð och nár 

det framtröder en guð ár det oftast pá grund av dennes mellanhavande med Sigurd. En 

annan viktig aspekt ár att Sigurd befinner sig í Frankrike hos kung Hjalprek (Sigurds 

moder, Hjördis, hade gift sig med Halv, Hjalpreks son), men enligt Völsunga saga ar 

Hjalprek dansk. 
} táten strax före de första tvá stroferna ár en prosapassus, som inte finns med i 

Codex. Den lyder sá hár: "...ok er ek hafða skamma stund þar verit, gerðumz ek 

þjónustumaðr Sigurðar, sem margir aðrir; allir elskuðu hann mjgk, því at hann var bæði 

ifr, Nasstrom 1995: 163. 
ÓNásström 1995: 163. 
Töfr. Násström 1995: 162. 
8Se Robert Kellogg om uppfattningen att Codex uppenbarligen práglas av arkaiskt intresse, som 
páminner om Snorre Sturason och hans edda (1991: 98f). 

SSygu-þáttr af Nornagesti 1877; 242. 
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blíðr ok lítillátr, ok mildr af fé við oss. -".10 Sigurd fár en alskviird och ödmjuk min och 
den bilden blir rádande för hela táten. Denna fargning skiljer sig fran en mer traditionell 
beskrivning dir Sigurds kroppsliga styrka skildras, jfr. samma stille inom Völsunga 
Sagas hiindelseférlopp dir enbart den aspekten betonas. Dir anses han vara kraftfullast, 
dugligast, modigast och djárvast av alla,!! som inte dverensstiimmer med det intresse som 
finns i táten för hans andliga styrka, som bestar av kristna dygder och kunskap om 
forntida visdom. Detta biiddar för den vikt man lágger i hela táten vid att beskriva Sigurd 
som en dygdig larjunge snarare án kraftfull och skoningslös krigare. Gásts beskrivning 
av hur han dessförinnan hade blivit Sigurds tjánare liksom sá manga andra páminner 
ocksá om förhállandet mellan Kristus och apostlarna. 

Skildringen av Regin som en ondsint och trollkunnig person utförs ytterligare i 
táten jámfört med andra killor. Vi kommer att se lángre fram hur författaren framhiiver 
hans sjálviska syften jámfört med Codex-redaktörens. Det utformas en skarp kontrast 
mellan det goda, som representeras av Sigurd, och det onda, som framstills í Regins 
skepnad. 

Strof 1-2 (Codex-versionens 13:e och 14:e strof) 
Regin kvader Reginsmáls första tvá strofer enligt Norna-Gests þáttrs version och dar 
understryks direkt hans ambition. Han anser sig vara för gammal för att áterhámta sin del 
av sitt fadersarv och hoppas pá att Sigurd, den unge och oskyldige och samtidigt starke 
krigaren, hjálper honom. Bade i denna strof och násta lovordar Regin Sigurd mycket 
högstimt, áven om hans lov modifieras lite jámfört med Codex. Dir pástár Regin att 
Sigurd har mer mod ('móð') in han, men í Norna-Gests þáttr överförs tonvikten till 
Sigurds kraft och makt ("megn"). Detta kan verka obetydligt, men med tanke pá 
förskjutningen í Regins karaktir erkönner han inte 6dmjukt att Sigurd har mer mod án 
han. Regin anser sig frámst vara svagare pá grund av sin höga álder. 

Í báda versionerna avslutas första strofen med ett svártolkat ordsprák: "er mér 
fangs van / at frekum úlfi". Om vi inte tar hönsyn till kontexten pekar denna metafor pá att 
Sigurd kommer att drápa manniskor vars lik sedan ats av ulvar. Men tátens sammanhang 
komplicerar det hela. Fornislindska ordet "fang" har olika betydelser, men för virt 
sammanhang kan det báde betyda 'byte' och ’strid’ eller en ‘hard kamp". Det ár dock 
omöjligt att helt avgöra vem som ár en 'frekur úlfur", men med tanke pa metaforiken och 
tifens orsakssammanhang ár det den sjálvíske Regin; han ár den 'glupske vargen’ som 
ráknar med att fá sitt efterlángtade byte. I samband med den traditionella tolkningen har 
man ofta inte tagit hánsyn till det personli ga pronomenet ’mér’, som knyts till Regin. Han 
hoppas inte enbart pá en hárd kamp, utan frámst guldet. Tre gánger beskrivs Regin 
metaforiskt som en asátare i táten, bide direkt och indirekt. Han ár inte enbart vargen, 
utan ocksá, som vi kommer att diskutera liingre fram, örnen som sliter lungorna ur en 
tillfangatagen fiende (strof 14). Och som kom att uppbáras senare hade Regin planerat att 
bedraga Sigurd efter att han hade dédat draken Fafne och sjálv ta hela bytet, d.v.s. 
guldet I táten hinvisas nágra gánger till asátarna varg och örn och olikt Codex" knyts de 
till Regin. 

Dáremot ir denna tolkning av Regin som varg i Codex en ganska öppen frága pá 
grund av det arkaiska intresse som troligen genomsyrar kompilatorns ambition, 12 Det ir 
naturligtvis inte heller sjálvklart att tendensen ár densamma í bida Versionerna, áven om 
raderna ser nástan likadana ut. Inget stár stilla, varken samhillle, sprák eller ideologi och 
tidsskillnaden mellan versionerna kan ha varit mellan 70-80 ár. Denna diskussion ir 
givetvis ganska spekulativ, men med tanke pá den arkaiska prageln ar det val möjli gt att 
den ’traditionella’ betydelsen av raderna gilleri Codex’ fall. 

Jámfört med Codex styr andra syften vilken form sammanhanget i táten tar. Som vi kommer att se tonar författaren ner för honom kanske betydelselisa arkaiska inslag. 
Men nár forna ord eller ordsprák fár stá kvar har de ofta en betydande roll för 

10Sggu-þáttr af Nornagesti 1877; 242. 
'1yfr. “...skal Sigurdr fyrir ganga um afl ok atgiorfe, kapp ok hreyste...” (Volsunga saga ok Ragnars saga 
loðbrókar 1906-08: 31). 
12Överstttare av eddadiktningen till olika sprák úr mycket. ceniga om dessa rader. Ulven anses antigen 
vara Sigurd, Regin och iiven draken Fafne. 
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hándelseförioppet och den ráðande tendensen i sin helhet. Man fár ocksá rákna med att 

fórfattaren sikert missuppfattar saker och ting eller framstáller pá ett anakronistiskt sátt. 

Det ár í alla fall klart att de omtalade raderna inte kan tolkas som de vare isolerade artefakt, 

áven om det handlar om traditionellt ordsprak eller fras. 
Í násta strof pástár Regin enligt Codex att han kommer att uppfostra ("fæða") 

Sigurd, men i táten ár det frágan om att ge honom undervisning ("fræða"). Hár framhálls 

tátens gnomiska och didaktiska karaktir, som hönger ihop med att man inte Jagger vikt vid 
Sigurds fysiska styrka, snarare án den andliga. 

Strofens sista tvá kortrader ár ett tydligt exempel pá att man avlágsnat 

hedendomens grundelement, och att det inte lángre passar att hánvisa till öðestron; att 

Sigurd skulle, enligt í förhand utstakað hjáltebana, röra sig frán land till Jand. Istállet 

infogas helt nya kortrader dár Sigurds storhet betonas önnu en gáng och det pástás att han 
skall bli djárvast av alla och berömd i hela viarlden: 

Codex Regius: Norna-Gests þáttr: 

sjá mun ræsir, sjá mun ræsir 
þrymr um gl! loxd ríkstr und sólu, 
rícstr und sóla, frægr um lond oll 
griggstmo." 13 af tofi sínu! 14 

Dessa rader ger tonen till det som kommer att kánneteckna Reginsmáls transformation till 

diktning dir kristna undertoner alit mer trider fram. Det mesta som pekar pá en mytisk 

bakgrund och den hedniska livsáskádningen att allt styrs enligt ödet klipps till stor del 
bort. Ístállet upprepas skildringen av Sigurds berömdhet. . 

Det ár passande att Regins högtravande lov om Sigurd framstölls i dikt. Det ar en 

del av Regins lömska strategi att framföra lovet innan han vander sig till det som han 

egentligen tinkte diskutera, sin bror Fafne. Det framstills i första delen i prosastycket 

som kommer strax efter den andra dikten (hela prosatexten mellan den andra och den 
tredje strofen hárstammar uppenbarligen fran Codex eller nágot snarlikt). 

Strof 3 (Codex-versionens 15:e strof) 
den andra delen av prosan före tredje strofen skildras Regins smide av svardet Gram at 

Sigurd. Om man inte tar hansyn till att svarden enligt andra köllor hörstammar fran Oden 

ár det heit och hállet Regin som skapar det. Vi har fátt veta att Regin ár listig och 

trollkunnig (jfr. den inledande prosan till Reginsmál, bade í titen och Codex) och det later 

inte konstigt att han har förmágan att göra ett magiskt svörd. Dáremot framgár det av en 

ironisk seen í Völsunga saga att Regin inte alls ruvar pá denna kunskap och att han efter 

nágra försök máste anvinda sig av det sönderslagna Gram, som Sigurds döde far, 
Sigmund, hade ágt och mor gömt. 

En viktig skillnad mellan titen och Codex uppenbaras í slutet av prosastycket. Det 

framgár klart av Codex att det ár Regin som framför den tredje strofen. Dar beráttas att 

Sigurd först eggas av Regin att hámnas sin far innan han hjálper honom att déda Fafne. 

Med tanke pá hur revanschsugen Regin ur kánns hindelseférloppet í Codex inte 

övertygande. Dáremot försöker titens författare göra orsakssammanhanget tydligare och 

mer logiskt och Sigurd och Regin fár ombytta roller. Det ár Sigurd istállet för Regin som 

framför dikten ("...kvað Sigurðr vísu þessa..."!5) och han lögger vikt vid att allt máste 

göras í ratt ordning. Hánfull mot Regin pástár han í strofens början att *"Hátt muno hlæja 
/ Hundings synir" om han (’mik’) hellre skulle lockas (’teygir’) av att söka guldringar 

eller göra Regin nigon personlig tjánst hellre án hamnd för sín far.!6 1 Codex ör det Regin 

13 Edda: Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmiilern 1962: 176. 
148 ogu-pdttr af Nornagesti 1877: 243. 
153 gu-þáttr af Nornagesti 1877: 243. 
légfr. ef mik teygir 

meir at sækja 
hringa rauða 
en hefna foður! 
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i rollen som den förnuftige lárofadern som har ordet: "ef meirr tiggia / munar at sækia / 
hringa rauða / enn hefnd foður.""17 I táten tonas Sigurds giri ighet ner och han behöver inte 
bli plmind om sin plikt att utféra himnden. 

Strofer 4-13 (Codex-versionens 16-25:e strof) 
Pá segling till strid rákar Sigurd och hans följe ut for ett oviider vallat av Hundings söner. Som deus ex machina upptrider Oden kamouflerad som gubben Hnikar och ser till att stormen genast bedarrar. Hur han introduceras girs ganska högtiðligt i form av diktning 
(strofer 4-6), en dialog mellan honom och Regin. Han kommer ombord och framför en foreldsning bestáende av didaktiska och gnomiska sentenser. 1 prosastycket strax före sjátte strofen indikeras att guden har vissa brister i sin karaktir. En komisk underton kitnnetecknar beriittelsen niir det sögs att: "Karl settiz niðr fyrir kné Sigurði ok var mjgk 
makráðr..."I8 (i Codex stigs inget före denna strof). 

Om man utgárifrán den kategorisering som kompilatom av Codex anviinder sig av kan dikterna 7-13, för det mesta vishetsdiktning, betraktas som gudadiktning. Först framstálls dialogen mellan Hnikar och Regin (strofer 4-6) dir fornyrðislag anvands. Sedan háller Hnikar sin förelásning infor besiittningen, mest om krigskunskap enligt hednisk uppfattning, dar ljóðaháttur anvinds (det vanliga versmáttet för vishetsdiktning). 

Strof 14 (Codex-versionens 26:e strof) 
Í táten finns ett lángt prosastycke mellan strof 13 och 14 som i detalj beskriver kampen mellan Sigurd och hans min och Hundings söner. PA samma stile har Codex enbart tvá meningar ("Sigurðr átti orrosto micla við Lyngva, Hundings son, oc bræðr hans. Þar fell 
Lýyngvi oc þeir þrír bræðr*!9). 

Det beriittas att efter kampen mot Hundings söner uppticks att Hnikar under natten har smugit bort och försvunnit och folk drar den slutsatsen att han var sjálvaste Oden. Denna mening, som varken finns i Codex eller Völsunga saga, liknar beskrivningen av Oden i Rödskággs (’Raudgranis’) skepnad och hans agerande i Orvar-Odds saga, dar han först ger Odd visa ráð och sedan försvinner nár den verkliga hjálpen behövs, d.v.s. pá valplatsen. Man kan lása mellan raderna att man försöker beskriva Oden som en övermodig rádgivare som samtidigt ör feg och lite Iöjlig. Hár driver man med Oden och hans roll som det framstiills í Völsunga saga dir man kan betrakta honom som en "etisk piska’, som hjölper och straffar sina jordiska agenter efter behov. 
Tátens episod visar sig ha en helt annan karaktir jamfért med den som finns i Völsunga saga, som kan anses *tolka’ samma episod fran Codex.20 Völsunga saga práglas av riddarromanens tradition och Sigurd beskrivs som den store hjiilten som ensam sláss mot alla och skoningslöst dödar dem. Daremot ár Sigurd í Norna-Gests þáttr en god och nádig hjálte som inte dédar om han kan undvika det, samtidigt som han fár hjálp av andra í kampen mot Hundings söner; jfr. ” "...ok er vér finnumz, tekz harðr bardagi." 

[min kursiv]?! och "Þá snýr Hémundr, bróðir Sigurðar, í móti þeim [Lyngves bröder) ok 
ek [Gast sjálv| með hánum" [min kursiv}.22 Detta hiinger ihop med Gásts berittande i första person [jagform] dör han betonar sin egen heroiska insats í striderna. Samtiðigt ar det anmirkningsviirt att det inte skildras explicit hur Sigurd dödar, och förresten inte heller hur de andra som stár pá hans sida gör det. Det talas om "...at allt hrokk fyrir ...”23 Sigurd och att han, eller snarare hans svörd Gram, som den ondsinte Regin hade gjort át honom och enligt andra kállor hárstammar frán Oden, blir mycket farligt. Aven om det inte framgár av táten ár svardet enligt Codex och Völsunga saga ursprungligen en gáva till Völsungarnas slákt fran Oden. Trots att man fár rikna med att de flesta kánde till svárdets 
——————— 
(Sogu-þátir af Nornagesti 1877: 243-244). 
1 Eide: Die Lieder des Codex Regius nebst verwandien Denkmálern 1962: 177. 
189 pgu-þáttr af Nornagesti 1877: 246. 
19Edda: Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmölern 1962: 179. 
20yfr. Finch 1965: 315-353, 
21Spgu-þáttr af Nornagesti 1877: 248. 
226 ogu-bdttr af Nornagesti 1877: 249. 
235 ogu-bdttr af Nornagesti 1877: 248. 
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historia ár det í enlighet med tendensen, att skára bort det mesta som pekar pá en mytisk 

bakgrund, att lita svardet hiirstamma frán Regin. Det beráttas helt enkelt att Regin gjorde 

ett svard át Sigurd utan att nágot annat ursprung antyds.24 Till sist tillfángatar Sigurd 

Lyngve, sitter honom í járn och kommer andra till hjálp. 

Enligt meningarna hár í början av kapitlet antyds i Codex att Sigurd dödade 

Lyngve och enligt Völsunga saga ör det Sigurd som ensam dödar honom och alla hans 

bröder. Jámfört med Codex sátts strof 14 (Codex’ 26:e) som den ser ut i táten i ett mer 

genomarbetat sammanhang med den föregáende prosan. Precis som i samband med 

framförandet av tátens tredje strof har Sigurd och Regin ombytta roller. Í motsatts till 

Codex och Vélsunga saga, ax det inte Sigurd, utan Regin som dödar Lyngve. Sigurd 

skulle inte kallblodigt kunna döda en försvarslös man með tanke pá hur han beskrivs í 

táten, och detta korresponderar med hur Sigurd sjálv blev várnlös mördad: ”...en þat er 

alsagt, at þeir vágu at hánum liggjanda at óvorum ok sviku hann í trygð".25 

Enligt táten diskuterar man dárefter hur Lyngve skall döðas och sedan beráttas: 

..Reginn lagði þat til ráðs, at rista skyldi blóðörn á baki hánum. Tók 

Reginn þá við sverði sínu af mér ok reist með því bak Lyngva svá at hann 

skar rifin frá hryggnum ok dró þar út lungun.26 

Det viktiga för vart sammanhang ár att det ar Regin och inte Sigurd som begár dádet. 

Hans upptráðande kan ses som signifikativt för hans ondska och bitterhet. Codex har 

liksom táten i den ovannámnda strofen raderna "'Nú er blóðugr gm / bitrom hiorvi / bana 

Sigmundar / á baki ristinn;”,27 som kan tolkas pá manga sátt. Det beráttas í Codex inget 

om hur detta skulle ha gátt till. I Völsunga saga finns inte strofen med och i prosatexten 

omtalas inte denna handling, d.v.s. att "rísta en blodig örn". 

Hur Lyngves avráttning beskrivs har olikt de flesta jámförbara texterna definitivt 

negativa anspelningar pá grund av sammanhanget och Regins uppförande í det hela. Trots 

att Lyngve hade dödat Sigurds far behárskar Sigurd sina könslor och tillfangatar honom. 

Att berdttaren sympatiserar en smula med Lyngve understryks med hanvisningen till hans 

tapperhet í kölvattnet av Regins illdáð. Det ár inte vanligt i andra texter att det 

sympatiseras med de som fár samma behandling som Lyngve. Tátens framstállning, ár 

logisk med tanke pá att det ir Regin som övermoðigt skryter över sina handlingar i 

framförandet av strof 14. Med hinvisningen till korpen Hugin framhiivs ocksá Regins 

hedniska sinnelag. Samtidigt understryks Regins karaktir som asdtarare; han bestimmer 

sjalv att rista upp Lyngves rygg och draga ut lungorna, precis som en örn eller en korp 

skulle göra. 
Enligt Norna-Gests pdttr ár Sigurd varken en ilsken uly eller den som tar bestialisk 

hamnd pá sin motstándare. Han ár den barmhirtige som visar respekt för sin motstándare, 

samtidigt som Regin med sitt angrepp pá den varnlése mannen representerar hedniska 

varden sásom de tolkades i den kristna 1200- och 1300-tals miljön. Sigurds kristna 

ödmjukhet betonas ytterli gare efter 14: e strofen dá han inte vill ta ett byte efter segern mot 

Hundings söner: "Þar var allmikit herfang; tóku liðsmenn Sigurðar þat alit, því at hann 

vildi ekki af hafa;" [min kursiv}.28 1 Codex och í Völsunga saga ár tonvikten förlagd till 

motsatsen: "Perr Sigurdr nu heim med faugrum sigre ok miklu fe ok ageti, er hann hafde 

fengit i þesse ferd" [min kursiv|.?? I táten understryks kontrasten mellan Sigurd och 

24gyurdets tillkornst Hr betecknande för en typisk fala inom det fornnordiska forskningsfiittet. Man liter 

sig störas av det jámförbara amne som finns och tolkar episoder utfrán aspekter som finns í andra exter. 

Visserligen gar det inte att undvika detta material genom att tilllámpa en nykritsk metod, och man far 

röikna med att medeltidens publik kánde till stora delar av det komparativa ömnet och att allt inte behövde 

beriittas. Men det kan ocksA vara viktigt att mörka vad författaren váljer (medevetet eller omedvetet) ait 

inte berátta om och frága sig vilken betydelse det kan ha. 

253 ogu-pdttr af Nornagesti 1877: 253. 
269 ogu-pdttr af Nornagesti 1877: 249. 
2 Edda: Die Lieder des Codex Regius nebst verwandsen Denkmölern 1962: 179. 

28Sggu-þáttr af Nornagesti 1877: 249. 
29}{r. Volsunga saga ok Ragnars saga loðbrókar 1906-08: 40-41. 
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Regin. Som vi minns redan frán första strofen ville Regin frámst sákra sitt byte, áven om det betydde att Sigurd sjálv skulle offras. 

Berittarteknisk funktion 
Nar man jámför nágra texter, som representeras i önnu fler manuskript, ár det sjálvklart inte látt att bedöma í varje enskilt fall varför man har bearbetat och förándrat í avskrifter och nya versioner. Skillnaden mellan Codex" och Norna-Gests þáttrs version av Reginsmál kan inte heller enbart förklaras med en málinriktað författarverksamhet. En fóröndring kan naturligtvis bero pá avskrivar- eller minnesfel. Nagra *fel’ förándrar dock knappast det faktum att en omarbetning (av en eller flera författare/skrivare) av en kanske 70-80 ár gammal text blir paverkad av tids- och tumsmissiga omstöndigheter; foriindrad ideologi, historiska férhAllanden och inte minst författarens förmága och sjilvstiindig- het.30 

Reginsmáls strofer har en varierande funktion i förhállande till Norna-Gests  bdttrs heihet. Deras roll ár att öka beráttelsens spanning, bide genom en hégstimd och effektfull possi och genom att fördröja hándelseförloppet innan den stora kampen mellan Sigurd och hans mán och Hundingssönerna kommer igang. Strof 1-7 (enligt tátens version) har en viktig funktion för det orsakssammanhang som utvecklas pá beráttelsens linjára niva, men beráttandet fördröjs nár Hnikar avfyrar sin férelasning av gnomiska och didaktiska sentenser (strofer 8-13) och férvantan skapas hos publiken. De bidrar ocksá till att kanslan för beriittarstoffet fördjupas, man fár pá ett effektfullt sátt en biittre förnimmelse av Sigurds hedniska virld, som samtidigt gör den varlden ytterligare gátfull och spánnande. Detta medverkar ocksé till att man vill höra mera; det ökar begiret efter en berittelse. 14: e strofen úr sedan placerad pá en dramatisk höjdpunkt i den infogade beráttelsen om Sigurds uppvöxt och invi gningsprocedur, dár Regins asitarkaraktir kulminerar í hans brutala sátt att avrátta Lyngve. 
Vishetsdiktningen kopplar ihop tátens berittar- och berittelsenivAer. Gusts lyssnare kan litt identifiera sig med Sigurds besáttning som har samlat sig kring Hnikar för att höra forna visdomsord. Man skulle kunna definiera denna beráttarstruktur som en tváfaldig ’dubbel scen'3! eller kanske snarare en "trefaldig scen’. Samtidigt som en grupp miinniskor i författarens samtid skulle kunna identifiera sig med Olav och hans hird ár denna grundstruktur inbyggð i táten, dir Olavs hird kan í igenkinna sig med Sigurds „besiittning och naturligtvis Olav med Sigurd Fafnesbane och till sist Gust med Oden. Detta ár ett av de manga knep som bidrar till att titens strukturs förstárks, dár olika niváer kopplas ihop och beráttelsen utformas som en serie kinesiska askar. 

Tematisk funktion 
Tanalysen av Reginmdls stöllning inom Norna-Gests þáttr betonar ‘jag prágeln av kristen anda jamfért med Codex. Men att försöka svara pá fragan om vilken art denna kristna fargning har i förhállande till de hedniska inslagen ár givetvis ganska svárt. Som köllmaterial för förkristna tankeformer ör den fornislándska lítteraturen sárskilt svárhanterlig, inte minst pá grund av den kristna miljö som producerar texterna, 

Nár fornislindska texter skall tolkas máste man rena sidan uppmárksamma speciellt den inhemska kulturens struktur, och á andra sidan det utlándska inflytande som senare í hög grad formar den inhemska traditionen.32 Nar samspelet mellan kulturerna, 
—— 
30Somliga forskare och utgivare har försökt bestimma vilka versioner av Reginsmál och Helreið Brynkildar som ör "biittre" án andra och tenderat att *korrigera" versioner som de anság yngre och dirfor sömre. Man har áven publicerat Norna-Gests þáttr med de infogade diktema enligt Codex.. Men Hven ett "fel" kan vara páverkat av författarens eller avskrivarens hállning till sitt ámne, inte minst det sammanhang han skapar í övrigt. Att man skriver í Norna-Gests þátirs 2:a strof "fræða! istallet för "fæða enligt Codex kan visserligen bera pá avskrivar- eller minnesfel, men det passar ánda in í det nya sammanhang som en stor del av Reginsmál ingár. 
31þúr gar jag utfrán Lars Lönnroths definition av en 'dubbel scen": "A double scene is something that occurs in the course of an oral performance whenever the narrative appears to be enacted by the performer or his audience on the very spot where the entertainment takes place” (1979: 95). 
32Medeltidens teckenvörid Ár naturligtvis ett sammansatt teckensystem fran olika idévárldar och syntesen eller blandningen ár í vissa hönssenden annorlunda pá Island án í andra lönder. 

81



som det framstills í texter, undersöks fár varken kristen och hednisk páverkan betraktas 

som isolerade fenomen, utan hur det blandas enligt olika epoker, genrer och enstaka 

texter. Nar denna blandning eller snarare dragkamp studeras skali deras dialektiska 

förhállande och den hybridisering, som i praktiken bildar grundstommen till varje text, 

dras fram i rampljuset. 
Uppfattningen om kampen meilan det goda och det onda och det straff som onda 

mánniskor förtjánade var ganska klar under medeltiden. Man uppfattade varlden som 

uppdelad mellan dessa motpoler. I olika slags medeltida texter beskrivs kampen mellan 

gott och ont som mycket grym, “ont skall med ont fördrivas*, och hedningar straffas med 

fruktansvarda metoder, dár ingen hánsyn tas till ráttfárdighet eller vederbörandes dygdiga 

kvaliteter. 
Dessa aspekter inom den medeltida kristendomen ör viktiga för vár förstáelse av 

skillnaden mellan Norna-Gests þáttr och Codex. Konflikten eller motsatserna meilan 

hedendom och kristendom ár en central bestándsdel í titen.33 Spánningen mellan hedniskt 

och kristet ár páfallande, en dialogisk dragkamp págár mellan motsatta varldar. Den ár ett 

intressant exempel pá det som Aron Gurevich har definierat som en stöndigt dold dialog í 

populöra medeltida texter mellan offentlig diskurs, som mest styrs av kyrkan, och folkligt 

medvetande.34 Det rader en viss spinning mellan páverkan frán de olika teckensystemen, 

hedniskt, eller snarare förkristet, och kristet. Det framstalls en biandning av dessa 

ideologier, dar den hedniska instöliningen har blivit sekundar och ár pá vag att omvandias 

till gester, stil och antikvariska kvarlevor. 

Den kristna fargningen uppenbaras i Norna-Gests þáttrs text pá manga sátt. Gast 

kommer under jultiden pá sitt besök till Olav Tryggvason, den store missionarkungen, 

som ör ute efter att kristna Norge. Enligt de fornnordiska kaliomma spelade han en 

betydande roll under kristendomens intág í Norden, och inte minst pá Island. Hos Olav 

later Gist döpa sig till kristen tro och det viktiga ár att han áven hade blivit primsignad 

före sitt besök hos en annan kung, Ludvig av Saxland. 

Jámfört med Codex skirps í titen motsáttningarna mellan det goda och onda enligt 

kristen livsáskádning, och detta ár páfallande i samband med förándringen av Reginsmál. 

Genom att inte ha med den mytiska delen fran Codex fár man en ensidig bild av Regin, 

dar ingen förklaring ges fór hans agerande. Det finns ingen sympati inbyggd í beráttelsen 

pá samma sátt som í Codex, dar det beráttas i den mytiska delen om hans öde och 

bakgrunden till hans bitterhet och hámndbegir. Men med tanke pá berittarniváns 

funktion, att Regins bakgrund allmánt var könd, kan hans figur inte enbart tolkas som helt 

ond. 
Sigurd Fafnesbanes transformation jámfört med andra kallor reflekterar den kristna 

tonvikten. Í éverensstimmelse med tendensen att skára bort det mesta som pekar pá en 

mytisk bakgrund, nedtonas till stor del det som páminner om hedniska áskádningar, Lex. 

att allt styrs enligt ödet. Istullet upprepas skildringen av Sigurds storhet som person. Hans 

karaktarsdrag kannetecknas frámst av kristna dygder och han framstalls som exemplarisk 

i sina handlingar. Som framhivs i analysen av tátens inledande prosatext till Reginsmál 

páminner Sigurds relation med sina mán om förhállandet mellan Kristus och apostlarna. 

Och nágot slags höjdpunkt í denna karaktirbeskrivning utmálas strax efter Reginsmáls 

sista strof, nar han í sin máttfullhet inte vill ta nágot byte efter segern mot Hundings 

söner. Pá detta sátt skárps kontrasterna mellan det goda, som representeras av Sigurd, 

och det onda, som framstills í Regins skepnad. 

Entigt predikosamlingen Íslenska hómilfubókin (frán 1200-taiets början), som ár 

starkt páverkað av Gregoríus den stores Dialogi och andra texter fran kontinenten, ansigs 

kyrkans fyra huvudattribut vara "vizka, ok ret-læte. styrcð. ok hofsemi.”(visdom, 

ráttvisa, mod, och méutfullhet)35 Dessa ursprungligen stoistiska dygder, prudentia, 

justitia, fortitudo och temperantia, skall enligt den retoriska láran visa hur en talare skall 

33Jfr. Harris och Hill 1989: 105. 
341fr. Gurevich 1988: 5. 
358e Sverrir Tómassons utfórliga diskussion om detta (1977: 733f). 
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lovorda mönniskor.36 Framstöllningen av dessa grunddygder under medeltiden ör ett 
exempel pá samspelet mellan den klassiska retoriken och den kristna láran, som grundlade 
medeltidens retorik. Den skulle inte enbart vara hjálpmedel för dem som ville tala eller 
skriva pá ett övertygande sátt, utan ocksá bidra till ett gott levnadssátt 37 

Fortitudo anságs inte kunna kinneteckna en person som inte samtidigt beharskade 
ocksa justitia och prudentia. Sammanfattningsvis kan det framhivas att Sigurd kan 
beskrivas som ruvande pá perfecta fortitudo (Cexemplariskt mod’), ett begrepp som ocksá 
har bibliska allusioner 38 Í enlighet med de prov som Sigurd stálls inför ökas stándigt 
hans mod samtidigt som han skaffar sig visdom fran olika láromástare. Detta antyds í 
samband med prosatexten fore strof 14, dar det talas om ”...at allt hrokk fyrir...”39 
Sigurd. Nár han till sist möter Starkad Storverksson har hans styrka blivit sá enorm att 
han omedelbart vacker fruktan och hans fiender vill genast fly nar de fár höra hans 
namn.40 Den syn som framstills av Sigurd grundas pá kristna várderingar. Fran kristen 
synvinkel ar Sigurd exemplarisk, han anses vara blid, Sdmjuk och givmild och det 
upprepas att alla álskade honor mycket. Denna tonvikt ár i enli. ighet med den bild som ár 
genomgáende í hela táten. Om man lágger ihop hans handlingar och hur han omtalas ár 
han hederligare, visare och förstándigare an de flesta. En beskrivning av Sigurds grymhet 
isoleras till svardet Gram, som om det hade eget liv. Det hirstammar ju fran de figurer, 
Oden och Regin, som författaren beskriver som tvivelaktiga representanter frán den hedna 
varlden. 

Aven om varlden ansigs uppdelad mellan det goda och onda fár vi inte glömma att 
enligt den augustinska varidaskAdningen anságs viriden god till sin natur. Detta betyder 
att det alltid skulle finnas en orsak till minniskans handlingar, att allt byggdes pá ett 
orsakssammanhang som kunde férklaras. Sigurd ar naturligtvis inte kristen, men han ár 
det till sin natur, en "adel hedning'*! som alltid handlar ritt enligt kristna premisser. 
Manga av de fornislándska sagornas protagonister star pá liknande sátt pá ett gránsomráde 
mellan de hedniska och kristna várldarna och somliga kommer, liksom Gast, í kontakt 
med Olav Tryggvason. Pa nágot miirkligt sátt relateras dessa personers öden ofta till kung 
Olav, som detta framstills inom den fornislándska litteraturten. Sigurd, som han beskrivs 
i táten, tillhör denna grupp figurer som varken kan anses hedniska eller kristna, 

Förtindringarna av Reginsmál stimmer bra med tátens helhetsstruktur. Trots det uppenbara intresset för det folkliga och hedniska lutar allt mot slutsatser i kristen anda. 
Motsittningarna stirks mellan Regin, som beskrivs som ontsintare ön i andra texter och 
Sigurd, som har fátt en kristen prágel. Trots Odens intride í Norna-Gests | pdttr, den enda 
kvarlevan fran den hedniska gudavarlden, fárgas hans upptradande av den kristna 
ideologin. Oden ár raddare enligt hednisk ideologi och framstálls ofta som en djávulsk 
frestare enligt den kristna. Som han skildras i titen „ár han löjlig och framtröder lite fegt. 
Det páminner om den ovan namnde Rödskögg í Örvar-Odds saga, som dár spelar en 
viktig roll för höndelseförloppet, trots sin vacklande stillning. Han skildras som en 
misslyckad radgivare, som gang pá göng försöker fá Odd att sluta sin hopplösa jakt efter 
Ögmund, sín huvudmotstAndare, och samtidigt en hycklare som inte finns pá plats nár 
han verkligen behövs. 

Dettaöverensstámmer vil med tátens andra delar. Ragnars söner bestámmer sig i 
sista ögonblicket för att inte anfalla Rom pá grund av en pilgrims ord, som kung Olav í 

36)fr, "Kirkjudagsmál" i Horniliu-Bók (1872: 101). Som Sverrir Tómasson pápekar har man under medeltiden översatt fortitudo med ’styrkr’ och dá har man menat regeringskonst och krigskunskap (1977: 
739). 
37Att detta ár en av retorikens syften framgár tydligast i skriften Disputatio de rhetorica et de virtutibus av 
Alkuin, Karl den stores lárofader. [ kyrkoftidemas anda knyter Alkuin ihop dessa stoiska begrepp och den 
kristna ctiken (jfr. Sverrir Tómasson 1977: 733). 
381fr, Sverrir Tómasson 1977: 736-737, 
39S ogu-pdtir af Nornagesti I8TT: 248. 
40=Starkaðr mælti: ertu kallaðr Fáfnisbani? Svá er! segir Sigurðr. Starkaðr vill þá undan leita..." (Sogu- 
béttr af Nornagesti 1877: 251). Samma slags topos finns i flera sagor. T.ex. tillfrigas Odd i Örvar-Odds Saga ging pá ging: "Ár du inte den Odd, som for till Bjarmland för lánge sedan?” (Örvar Oddssaga 1954: 
321). 
41Se Lönnroths diskussion om denna figur, som han beniimner "The Noble Heathen’ (1969). 
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exemplarisk anda tolkar som en av Gud utsönd ande. Gast sjálv pástár att allra bast tyckte 

han om att stanna hos kung Ludvig av Saxland, dár han blev primsignad. Och det ár en 

helgonlegendarisk anda över slutet nar den hedniske Gast sjálv döps till kristen tro och 

dör í frið. 
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