Om ﬁrymskvi›a, tekstlån og tradisjon
Av Bernt Øyvind Thorvaldsen
Forskere som Jan de Vries, Peter Hallberg og Alfred Jakobsen har hevdet at ﬁrymskvi›a-dikteren låner formuleringer og motiver fra andre
dikt. Ikke bare betyr lånene at ﬁrymskvi›a nødvendigvis må være
yngre enn de tekster dikteren siterer – hos Hallberg og Jakobsen blir
lånene også uttrykk for en raffinert skriftkulturell allusjonsteknikk.
Mange av de likhetene mellom ﬁrymskvi›a og andre tekster som låneteoretikerne peker på, er alt annet enn tilfeldige sammentreff. Likevel
er det grunn til å betvile at disse likhetene bunner i lån fra den ene teksten til den andre. For det første er låneteoriene basert på premisser
som ved nærmere ettersyn er ytterst problematiske. For det andre er
det grunn til å foreslå at likheter i formuleringer og innhold bør forklares med at dikterne deler kulturelle referanserammer og tradisjon. I
denne artikkelen blir teoriene om tekstlån i ﬁrymskvi›a tatt opp til kritisk vurdering, og den poetiske tradisjonen fremsettes som en alternativ forklaring på påfallende likheter mellom ﬁrymskvi›a og andre dikt.

1 Innledning
ﬁrymskvi›a, overlevert i Codex Regius (GKS 2365 4to), forteller historien om tyveriet av Tors hammer:1 Tor våkner og konstaterer at hammeren hans er borte. Loke
sendes av gårde til jotunheimen. Der oppsøker han jotnen Trym, som innrømmer
tyveriet. Jotnen krever Frøyas hånd i bytte mot hammeren, som er gjemt dypt under
jorda. Frøya nekter på sin side å inngå ekteskap med jotnen, og løsningen blir å kle
Tor ut som Frøya, i brudestas og med bryster av stein. Forkledd som Frøya reiser Tor
i bukkevognen sin til Tryms gårder, og Loke reiser sammen med ham, utkledd som
terne. Selv om “Frøyas” maskuline appetitt og stikkende blikk truer med å avsløre
maskeraden, blir hammeren lagt i Tors fang. Når Tor igjen kommer i besittelse av
hammeren sin, dreper han de tilstedeværende jotnene.
Det er en utbredt oppfatning at ﬁrymskvi›a er et ungt dikt, kanskje fra 1200-tallet. Dette synet har blant annet bakgrunn i Jan de Vries’ lange artikkel “Over de
dateering der ﬁrymskvi›a” (1928) og Peter Hallbergs “Om ﬁrymskvi›a” (1954).
Begge disse forskerne serverer en del ulike argumenter for diktets alder, men en
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fremtredende del av argumentasjonen består i å identifisere lån fra det ene diktet til
det andre. I tilfeller der ﬁrymskvi›a låner formuleringer fra andre tekster, mener
man at diktet er yngre enn sine “forelegg.”
Jan de Vries tar imidlertid opp noen likheter mellom dikt som antakelig ikke har
bakgrunn i tekstlån. Han påpeker at linjene jar›ar hvergi / né upphimins2 i ﬁrymskvi›a 2 reflekterer en fast uttrykksmåte i vestgermansk epikk (de Vries 1928: 280).
Han antyder det samme om koplingen av substantivene ørendi og erfi›i i strofe 10
og 11 (op.cit.: 282). Hallberg (1954: 57) viser til de Vries i forbindelse med
jƒr›–upphiminn-formelen, men tar ellers ikke opp stereotype uttrykk som fenomen,
og som mulig bakgrunn for likheter mellom ﬁrymskvi›a og andre dikt.3 Hallvard
Magerøy (1958: 268) påpeker at uttrykk som finnes i flere tekster enn ﬁrymskvi›a,
kan ha vært “sameige for tidsalderen” snarere enn tekstlån. På den måten kan
Magerøy sies å foregripe den kritikk mot tekstlånteorier som fulgte i kjølvannet av
“den muntlig-formulaiske forskningen.”
De Vries og Hallberg skrev sine arbeider om ﬁrymskvi›a før Albert Lords The
Singer of Tales ble publisert (i 1960). Lord og læreren hans, Milman Parry, studerte
sørslaviske sangere som har opparbeidet seg en spesiell poetisk kompetanse. Denne
kompetansen gjør det mulig for dem å dikte lengre, metriske fortellinger mens de
synger. Dikterne har lært seg å bruke faste og fleksible verbale mønstre som er tilpasset versemålet (formler eller “formulas”), og stereotype scener og typiske motiver (tema eller “themes”). Parry og Lord anvendte det systemet som ble etablert for
den sørslaviske diktningen, til å forklare stereotype sider ved den homeriske diktningen. Lignende studier ble også tatt opp i andre kulturelle kontekster, som i gammelengelsk og norrøn diktning. Selv om den norrøne tradisjonen har vist seg å være
ulik den sørslaviske diktningen, er stereotype mønstre, som minner om formler og
tema, definitivt tilstede i den norrøne diktningen, og er også vanlig i andre kulturelle
kontekster. Eleazar M. Meletinsky (1998 [1968], 1986) undersøker eddadiktningens
form i et bredt komparativt perspektiv, og påpeker at formler (eller “commonplaces”) og andre formtrekk ved eddadiktningen vitner om opphav i muntlige tradisjoner. Han nevner også at Ènver Akhmedovich Makaev allerede i 1964 stiller spørsmålet (på russisk) om de såkalte “tekstlånene” i eddadiktningen heller burde
forklares som uttrykk for tradisjon (Meletinsky 1998 [1968]: 17).
Lars Lönnroth tar problemstillingen opp i “Hjálmar’s Death-Song and the Delivery of Eddic Poetry” (1971: 13) og i en analyse av jƒr›–upphiminn-formelen, som
ble publisert i 1981. Formelen dukker for eksempel opp i den gammelhøytyske Wessobrunner Gebet fra det 9. århundre,4 ﬁrymskvi›a og andre eddadikt, samt i runeinnskriften på Skarpåker-steinen fra det 11. århundre (Lönnroth 1981). Distribusjonen
er nok en av grunnene til at de Vries (1928: 280) betrakter sammensetningen av jƒr›
og upphiminn som et fast episk uttrykk, en oppfatning som Peter Hallberg (1954:
57) og Alfred Jakobsen (1984: 75), mer eller mindre stilltiende, ser ut til å følge. For
å forklare formelen som et lån måtte man postulere at runeristeren bakom Skarpåker-steinen, dikterne av Wessobrunner Gebet, ﬁrymskvi›a og de andre kildene på en
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eller annen måte hadde vært i kontakt med beslektede tekster. Dette virker, som
Lönnroth påpeker, heller problematisk: “Trying to reconstruct their exact relationship is about as meaningful as trying to place all modern love songs rhyming ‘moon’
with ‘lagoon’ into a stemma” (1981: 317).
Joseph Harris skriver generelt om låneteorier og spesielt om Jan de Vries’ teori
om tekstlån i Helgakvi›a Hundingsbana I:
The principles by which borrowings are recognized have never been analyzed,
and the practice and implicit principles differ from practitioner to practitioner,
but a method such as that exemplified here by de Vries obviously presupposes a
very different model of oral poetry from that that can be derived from Lord’s
work, a model in which texts have reality and permanence and direct intertextual
relations are to be expected.
(Harris 2005 [1985]: 121)
Den muntlig-formulaiske teorien utfordrer det synet på diktningen og teksten som
finnes i låneteoriene, og Harris påpeker at forskerne ser ut til å operere med ulike
implisitte forutsetninger for låneteoriene sine.
Teorier om tekstlån lever imidlertid videre. I det andre bindet av Kommentar zu
den Liedern der Edda (red. von See 1997 mfl.) blir tekstlån flittig anvendt i dateringen av ﬁrymskvi›a: “Ein weiterer Anhaltspunkt für eine späte Datierung des
Liedes ist, daß die [ﬁrymskvi›a] mehrere – auch späte – Edda-Lieder zu zitieren
scheint” (s. 526). Flere av de tekstlån som de Vries og Hallberg mener å finne i diktet, er fremtredende eksempler på at ﬁrymskvi›a-dikteren “siterer” fra andre dikt (s.
524–526). Dessverre blir den låneteoretiske metodikken ikke tatt opp til kritisk vurdering i eddakommentaren, på tross av de innvendinger som har kommet fra muntlig-formulaisk hold, og fra forskere som Makaev og Meletinsky. Det kan altså være
interessant å se nærmere på teoriene om tekstlån i ﬁrymskvi›a. Først og fremst bør
man nok, som Harris påpeker i sitatet ovenfor, ta opp de forutsetninger som ligger
til grunn for hypotesene om at dikterne siterer andre tekster.
2 Tekstlån i ﬁrymskvi›a
For nå å fange opp noen fremtredende egenskaper ved låneteoretisk praksis og noen
av de implisitte forutsetninger den bygger på, skal vi studere tre sentrale eksempler
på angivelige tekstlån i ﬁrymskvi›a.
Det første eksempelet er en betydningslikhet mellom ﬁrymskvi›a og Tjodolv fra
Kvines Haustlƒng. Denne likheten ble allerede påpekt av Bertha S. Phillpotts i The
Elder Edda and Ancient Scandinavian Drama (1920: 72). ﬁrymskvi›a 21 beskriver
Tors ferd til jotunheimen på denne måten:
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Bjƒrg brotnu›u!
Brann jƒr› loga!
Ók Ó›ins sonr
í jƒtunheima.

Jorda flammet,
og fjell brotnet;
Odins sønn kjørte
til jotunheimen.5

I Haustlƒng 14–16 skildres Tors ferd til jotunheimen for å kjempe mot jotnen
Rungne,6 mens ‘Månes veg (himmelen) drønnet under ham,’ Mána vegr dun›i7 und
hƒ́num (Haustlƒng 14).8 I neste strofe sier skalden at haglskurer pisket hele jorden
(endilƒ́g grund vas hrundin grápi), og at jorden var nær ved å briste (Svƒlnis ekkja
gekk se›r sundr).9 I tillegg forteller Tjodolv at ginnunga vé brant. Dette ginnunga vé
oppfatter Finnur Jónsson (Skj I B: 17) som “hele luften”.10 Også i Haustlƒng 16 blir
Tors ferd beskrevet i dramatiske ordelag: Fjell ryster og brister (bjƒrg hristusk ok
berg brustu).
Likheten mellom ﬁrymskvi›a 21 og Haustlƒng 14–16 er definitvt slående: Tors
ferd til jotunheimen settes i sammenheng med ekstreme naturfenomener i begge tilfeller. Phillpotts (1920: 72) mener at fremstillingen i ﬁrymskvi›a er sekundær, og
Haustlƒngs fremstilling primær. Et viktig argument i den sammenhengen er at hun
betrakter Tors ferd i sin egen vogn som malplassert i ﬁrymskvi›a, for hvorfor forsøker gudene å kle Tor ut som Frøya, for så å la ham reise i sin egen vogn til jotunheimen? Settes ikke hele maskeraden i fare på denne måten? Hallberg (1954: 61) inkluderer denne betydningslikheten i sitt knippe av tilfeller der ﬁrymskvi›as dikter låner
fra eldre diktning. Alfred Jakobsen (1984: 77) trekker på sin side inn det anonyme diktet Eiríksmál, som skal være diktet i anledning av Eirik blodøks’ død. I følge Finnur
Jónsson (Skj I B: 164) er diktet fra omkring 950. Diktet fremstiller kong Eiriks dødsreise, og begynner med å beskrive forberedelsene til kongens ankomst i Valhall. Odin
spør Brage hvorfor det larmer som fra en stor menneskemengde, og hvorfor benkebordene braker, som om Balder var på veg tilbake til Odins saler (Eiríksmál 3):
Hvat ﬂrymr ﬂar Bragi
sem ﬂúsund bifisk
e›a mengi til mikit?

Braka ƒll bekkﬂili
sem myni Baldr koma
eptir í Ó›ins sali.

Hvad larm er derhenne Brage, som det var tusinder, der bevægede sig eller en
meget stor mængde? (Brage:) Det knager i alle sæder som om det kunde være
Balder, der kom igen til Odins sale.
Jakobsen skriver: “[ﬁrymskvi›a]-dikteren har tydeligvis vært så opptatt av å skape
en parallell til Eiríksmál 3 at han lar Tor reise på “tradisjonell” måte og ikke, som vi
skulle ventet, mer stillferdig, i Frøyas kjerre trukket av to katter” (1984: 77).11 Både
Phillpotts, Hallberg og Jakobsen oppfatter altså ﬁrymskvi›a 21 som et uttrykk for at
dikteren har lånt fra Haustlƒng og eventuelt Eiríksmál, fordi motivet passer bedre i
disse diktene enn det gjør i ﬁrymskvi›a. I Kommentar zu den Liedern der Edda blir
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dette motivet ikke inkludert blant de likhetene som skyldes tekstlån (red. von See
mfl. 1997: 524–526). I kommentaren til ﬁrymskvi›a 21 (op.cit.: 556–557) blir det
imidlertid nevnt at ekstreme naturfenomener forekommer som motiv i mange andre
kontekster enn den norrøne, blant annet i Bibelen, og i gresk og orientalsk litteratur.
Det neste eksempelet på et mulig tekstlån består av en langlinje som varieres
minimalt i de tre eddadiktene hvor den forekommer: ﬁrymskvi›a (strofe 2, 3, 9 og
12), Oddrúnargrátr 3 og Brot af Sigur›arkvi›u 6. I følge Jan de Vries (1928:
283–285) ble langlinjen først brukt i Brot. Der fortelles det hvordan Hogne og Gunnar dreper Sigurd, og hvordan Gudrun, Sigurds make, møter dem:
Úti stó› Gu›rún
Gjúka dóttir
ok hon ﬂat or›a
alls fyrst um kva› ...

Gudrun stod ute,
Gjukes datter,
og hun tok ordet
aller først slik ...
(Brot 6, linje 1–4)

Det er den siste langlinjen i sitatet som også finnes i ﬁrymskvi›a og Oddrúnargrátr.
I følge de Vries har denne langlinjen sterkere virkning i Brot enn i de to andre diktene siden Gudrun “aller først” spør hva som er hendt med Sigurd: Hvar er nú
Sigur›r, / seggja dróttinn, / er frændr mínir / fyrri rí›a? (‘Hvor er Sigurd, mennenes
herre, nå som frendene mine rir fremst?’, Brot 6, linje 5–8).12 I Brot brukes uttrykket én gang, mens det repeteres i ﬁrymskvi›a. Repetisjonen i ﬁrymskvi›a er en faktor som, i følge de Vries, innebærer at uttrykket har mistet sin pregnante mening.13
Uttrykket er blitt en klisjé, uten den samme treffende virkning som originalen. Både
Hallberg (1954: 58), Jakobsen (1984: 75–76) og von See mfl. (red. 1997: 524–525)
støtter det synet at Brot inneholder den originale komposisjonen av ok hann ﬂat or›a/
alls fyrst um kva›.
Det tredje eksempelet på et angivelig tekstlån i ﬁrymskvi›a er det Hallberg
(1954: 59–60) som fremmer. I følge Hallberg alluderer dikteren av ﬁrymskvi›a til
Lokasenna i følgende sammenheng: Tor reagerer i førstningen (strofe 17) avvisende
på forslaget om å kle ham opp som brud siden han er redd for å bli oppfattet som
argr, altså som et pervertert og motbydelig vesen. Loke reagerer irettesettende på
Tors innvending:
ﬁegi ﬂú, ﬁórr,
ﬂeira or›a!
ﬁegar munu jƒtnar
Ásgar› búa,
nema ﬂú ﬂinn hamar
ﬂér um heimtir.

Ti nå du, Tor,
med slik tale!
Brått vil jotner
bo i Åsgard
om ikke du henter
hammeren din.
(ﬁrymskvi›a 18)
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I Lokasenna, derimot, slynger Loke grove fornærmelser mot gudene. Blant annet
knytter han dem til perverse handlinger og ergi. I slutten av Lokasenna (i strofe
57–63) er det Tor og Loke som havner i krangel. Tor innleder replikkene sine på
denne måten i flere strofer: ﬁegi ﬂú, rƒg vættr! / ﬁér skal minn ﬂrú›hamarr, /
Mjƒllnir, mál fyrnema (‘Ti nå, perverse skapning! Min sterke hammer / skal stoppe
mælet ditt’).14
I tillegg til at perversitet eller ergi (samme rot som argr) er inne i bildet både i
Lokasenna og ﬁrymskvi›a, har vi en likelydende formulering (ﬂegi ﬂú ...). Hallberg
oppfatter dette sammenfallet i betydning og ordlyd på denne måten: “Det synes mig
uppenbart, att ﬁrymskvi›as skald gestaltat denna scen i medveten anknytning och
kontrast til sammanstötningen mellan Tor och Loke i Lokasenna” (1954: 60). Det
blir også klart at Hallberg ser for seg dette lånet som en humoristisk allusjon: “Sedd
mot bakgrunden av Lokasennas uppträde får scenen i ﬁrymskvi›a ett väsentligt tillskott av underfundig humor. Det är en litterär allusionskonst för kännare och finsmakare” (ibid.). Jakobsen (1984: 76) støtter Hallbergs “allusjonsteori.” Også i
Kommentar zu den Liedern der Edda (utg. von See mfl. 1997: 524) antydes det at
ordvekslingen mellom Tor og Loke i ﬁrymskvi›a alluderer til ordvekslingen i Lokasenna.
Når Hallberg har gått gjennom eksemplene på tekstlån i ﬁrymskvi›a, konkluderer han: “Detta poem gör intryck av att vara produkten av en högt utvecklad litterär
kultur” (1954: 63). Allusjonen til Lokasenna i ﬁrymskvi›a spiller også en vesentlig
rolle for Jakobsen (1984: 76), som avslutter sin artikkel med å vektlegge hvordan de
litterære allusjonene påvirker hele diktet:
En kan fryde seg over ﬁrymskvi›as ypperlige framstillingskunst uten å være klar
over at diktet egentlig har dobbelt bunn. Det er likevel først når en oppdager alle
de subtile allusjonene i diktet til andre edda- og skaldekvad, at en forstår å verdsette det fullt ut.
(Jakobsen 1984: 80)
Allusjons- og lånehypotesene reflekterer en del underliggende premisser som tas for
gitt av “lånetoretikerne”, men som av ulike grunner bør betviles.
Med utgangspunkt i de tre eksemplene på tekstlån jeg har gått gjennom ovenfor,
kan man identifisere flere implisitte forutsetninger. En sentral del av den låneteoretiske metoden består i å avgjøre hvilken tekst som er långiver, og hvilken tekst som
er låner. I de to første eksemplene blir långiveren identifisert med den teksten som
bruker uttrykket på den mest vellykkede måten. Tors ferd i vognen passer bedre i
Haustlƒng enn i ﬁrymskvi›a. På bakgrunn av alvoret i Haustlƒng må man vel også
si at de dramatiske beskrivelsene av brennende jord og bristende fjell synes komiske
i ﬁrymskvi›a. I Brot af Sigur›arkvi›u er bruken av ok hann ﬂat or›a / alls fyrst um
kva› mer treffende enn i ﬁrymskvi›a og Oddrúnargrátr. Derfor er uttrykket i følge
de Vries å betrakte som opphavlig i Brot. Den underliggende forutsetningen i disse
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tilfellene er at uttrykk som lånes fra eldre tekster, mister mening og virkning. Det er
derfor nødvendig å vurdere den litterære kvalitet til alle forekomster av et uttrykk.
Et fremtredende hjelpmiddel i så måte er å påpeke repetisjon, som i følge de Vries
innebærer at et uttrykk har mistet sin virkning, og at det derfor er innlånt. Vi har altså
å gjøre med to underliggende premisser: Lån av formuleringer innebærer et tap av
mening og repetisjon av et element tyder på lån.
Hallberg og Jakobsen utvikler også en annerledes metodikk. Når dikteren låner
motiver og formuleringer fra tekster han kjenner, kan dette innebære en bevisst referanse til den opphavlige teksten, en allusjon. I det tredje eksempelet ovenfor, hvor
Hallberg hevder at ﬁrymskvi›a alluderer til Lokasenna, møter vi det følgende resonnementet:
Det synes mig uppenbart, att ﬁrymskvi›as skald gestaltat denna scen i medveten
anknytning och kontrast till sammanstötningen mellan Tor och Loke i Lokasenna. Där var det Tor, som helt behärskade situationen, slungade sitt ﬁegi ﬂú
mot Loke och kallade honom pervers och tvang honom att lämna salen. I ﬁrymskvi›a är det den hammarlöse Tor, som oroar sig för att bli kallad pervers, medan
Loke överlägset tystar hans invändning med samma ﬁegi ﬂú.
(Hallberg 1954: 60)
I ﬁrymskvi›a blir effekten av ﬂegi ﬂú-uttrykket og beskyldningene om perversitet
forsterket dersom man forutsetter en bevisst allusjon til Lokasenna. Dette blir for
Hallberg en bekreftelse på at ﬁrymskvi›a er den lånende part.
Disse premissene er imidlertid problematiske. Hvorfor skal man tro at litterær
vellykkethet innebærer at et uttrykk er opphavlig, mens innlånte uttrykk typisk er
mindre vellykkede? Hvorfor kan ikke en dyktig dikter like gjerne hente et uttrykk
fra et eldre dikt og få bedre virkning av det i sin egen komposisjon? Ulike poetiske
evner har antakelig eksistert så lenge diktere har eksistert, og det er ingen grunn til
å tro at den første gangen et uttrykk brukes, så brukes det på den beste måten. Dessuten er vurdering av dikterisk kvalitet ingen enkel oppgave, for estetiske prinsipper
er historiske, foranderlige prinsipper, og faren er stor for at forskeren bærer sin egen
stilfølelse med seg inn i kvalitetsvurderinger av eldre litteratur.
Det andre underliggende premisset er at repetisjon av et uttrykk innebærer at det
har mistet mening og effekt. Denne forestillingen er det ikke enkelt å støtte, for når
en dikter velger å gjenta et uttrykk, én eller flere ganger, så er det rimelig å anta at
han eller hun har grunner til å gjøre nettopp det. Grunnen er neppe den at uttrykket
har begrenset litterær effekt. Det er rimeligere å hevde at ordene blir tillagt stor vekt
siden dikteren velger å fremheve dem ved repetisjon. Dessuten er repetisjon en bortimot universell egenskap ved muntlig diktning og annen diktning, og for så vidt i allmenn språkbruk, og det synes betenkelig å stemple dette virkemiddelet som en indikasjon på dårlig smak.
Allusjonsteoriene til Hallberg og Jakobsen, hvor tekstlånene blir litterære virke148
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midler, innfører ganske andre premisser og fortolkningsmetoder enn de som finnes
hos de Vries. Tekstallusjonene, som naturligvis befinner seg i den lånende tekst, blir
fortolket som et uttrykk for “underfundig humor” (Hallberg 1954: 60). Jakobsen
mener at allusjonene er et fremtredende element i ﬁrymskvi›as estetikk (1984: 80).
I allusjonsforklaringene til Hallberg og Jakobsen blir den litterære kvaliteten tatt
som en indikasjon på at vi har å gjøre med en lånende dikter. Samtidig støtter Hallberg (1954: 58) og Jakobsen (1984: 75–76) de Vries’ forklaring på ok hann ﬂat or›a/
alls fyrst um kva›, hvor de Vries definitivt forutsetter at uttrykket har høyest kvalitet
i den teksten det først er brukt, og at repetisjon innebærer sekundær bruk av et
uttrykk.
Den litterære kvaliteten blir både brukt for å vise at en tekst inneholder den opphavlige bruken av et motiv eller et uttrykk, og som en indikasjon på at et uttrykk
eller et motiv er lånt inn fra eldre kilder. Litterær kvalitet blir på den måten et altfor
fleksibelt vurderingskriterium, som i det ene øyeblikket tillegges långiveren, i det
andre øyeblikket låneren.
Dersom vi vender tilbake til ﬂegi ﬂú-uttrykket i Lokasenna og ﬁrymskvi›a, blir
de indre selvmotsigelser i låneteoriene enda tydeligere. For det første blir den fortreffelige virkningen av allusjonene i ﬁrymskvi›a en indikasjon på at ﬁrymskvi›a er
den lånende part. De Vries forutsatte imidlertid, som allerede nevnt, at den opphavlige bruken av uttrykk og motiver har høyest kvalitet. I tillegg er ﬂegi ﬂú-uttrykket
repetert en mengde ganger i Lokasenna, og dette skulle, i følge de Vries’ prinsipper,
innebære en sekundær bruk av uttrykket. Hallberg betrakter Lokasenna som den
opphavlige teksten, mens han samtidig aksepterer de Vries’ syn på repetisjonen i
andre tilfeller, slik som med linjen ok hann ﬂat or›a / alls fyrst um kva›. Dermed
lever gjensidig motstridende prinsipper side om side i Hallbergs argumentasjon, og
det samme er tilfellet hos Jakobsen. Han støtter seg både på de Vries og Hallbergs
argumenter, i tillegg til å føre forestillingen om den bevisste tekstallusjonen et steg
videre. Kommentar zu den Liedern der Edda anvender flere låneteoretiske arbeider
i dateringen av ﬁrymskvi›a, og disse arbeidene (inkludert de Vries 1928 og Hallberg
1954) hviler på en mengde implisitte og problematiske premisser av den typen vi har
sett på ovenfor. Samtidig blir også Lönnroths artikkel om jƒr›–upphiminn-formelen
nevnt i kommentarene til strofe 2 (red. von See mfl. 1997: 529), men Lönnroths
prinsipielle innvendinger mot låneteoriene blir ikke tatt opp.
Ikke bare er de premissene som ligger under disse låneteoriene tvilsomme i seg
selv, og den selektive bruken av dem mer enn problematisk – særlig hos Hallberg og
Jakobsen. Også utvalget av likheter mellom ﬁrymskvi›a og andre dikt er betenkelig
i de låneteoretiske arbeidene. Som vi har sett, er de Vries mest inklusiv og viser
eksempler på verbale sammenfall som antakelig ikke er uttrykk for tekstlån. Hos
Hallberg og Jakobsen blir utvalget langt mer selektivt, og de likheter som vektlegges, finnes typisk i to eller tre tekster. Dette skaper, som vi skal se senere, et skjevt
bilde av de verbale og semantiske forbindelser som finnes mellom ﬁrymskvi›a og
andre dikt.
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På den andre siden er det forståelig at låneteoretikerne avgrenser seg til uttrykk
som finnes i få kilder: Teorier om tekstlån begynner for alvor å halte når likhetene
finnes i et større antall tekster. Forklaringer som er basert på lån, må etablere hypotetiske direkteforbindelser mellom de tekster som er involvert. Har man å gjøre med
to tekster, er lånehypoteser relativt oversiktlige. Når antallet blir høyere, blir også
nettverket av hypoteser og hypotesers forutsetninger stadig mer komplekst og uetterrettelig (jf. jƒr›–upphiminn-formelen).
I den sammenhengen må det nevnes at det korpus av edda- og skaldedikt som
foreligger, antakelig er et mer eller mindre tilfeldig utvalg av den norrøne diktingen
som eksisterte. Dette skaper to problemer for låneteoriene. For det første er det
mulig at likheter som kun finnes i noen ganske få dikt (en forutsetning for at låneteorier fungerer), i virkeligheten har eksistert i den delen av diktningen som ikke er
overlevert. Siden låneteorier stort sett blir ubehjelpelige når det er likhet mellom mer
enn to-tre dikt, utgjør dette åpenbart “en taus trussel.” Det andre problemet låneteoriene havner i – på grunn av de tapte kildene – er at disse teorienes modeller etablerer direkteforbindelser mellom dikt som er overlevert. Den sikkert betydelige
mengden av tapte dikt er naturligvis ikke fanget opp i modellene. Siden det kan ha
eksistert mer eddadiktning enn den som faktisk er overlevert, betyr det at modeller
basert på direkteforbindelser er problematiske. Det er vel sannsynlig at de tekstene
som har overlevd historien, har verbale eller semantiske likheter med den diktningen
som nå er tapt, og som dermed burde ha vært inkludert i de tilsynelatende eksakte
tekstlån-modellene?
I den følgende delen skal vi se flere eksempler på likheter mellom ﬁrymskvi›a
og andre dikt som på grunn av sin spredning og egenart neppe er å betrakte som
tekstlån. Det vil også vise seg nødvendig å revurdere de eksemplene på “tekstlån”
som så langt er gjennomgått.
3 Tradisjon i ﬁrymskvi›a
Selv om Parry og Lords forskning på den sørslaviske diktningen førte til grunnleggende innvendinger mot teoriene om tekstlån, har den muntlig-formulaiske eddaforskningen langt på veg slått fast at den modellen Parry og Lord etablerte, ikke kan
overføres direkte til eddadiktningen.15 Lönnroth (1971: 2) påpeker at eddadiktene er
betydelig kortere og tettere strukturert enn de sørslaviske episke sangene. Han hevder også at eddadiktningen antakelig var helt eller delvis memorert, i motsetning til
den sørslaviske diktningen (se f.eks. Lönnroth 1981: 311–312). Forholdet mellom
memorering og “improvisasjon” er grundig behandlet i Harris’ artikkel “Eddic Poetry as Oral Poetry ...” (1983). Mens de sørslaviske diktene er fortellende dikt, så er
eddadiktningen oftere preget av dramatisk diskurs (Thorvaldsen 2007: 73–74, Gunnell 1995, Phillpotts 1920). Dette innebærer at eddadiktene er strukturert og fremført på andre måter enn de sørslaviske diktene.
Det skulle likevel være mulig å peke på noen trekk som kan indikere at et uttrykk
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er en tradisjonell, poetisk stereotypi. Det absolutt viktigste kriteriet er uttrykkets distribusjon. Dersom formuleringen først og fremst forekommer i diktningen, kan man
hevde at uttrykksformen er en del av et “poetisk språk.” Antallet forekomster er også
avgjørende siden konkurrerende lånehypoteser blir problematiske når et uttrykk finnes i mange tekster, slik vi så i forbindelse med jƒr›–upphiminn-formelen. Hallberg
og Jakobsen tar stort sett opp likheter mellom to eller tre tekster, og blir antallet høyere, vil forholdet mellom långivere og lånere bli bortimot umulig å avgjøre (i den
grad slikt i det hele tatt kan avgjøres). Å forklare frekvente uttrykk som stereotype
vendinger er imidlertid nærliggende, ikke bare fordi låneteorier havner på gyngende
grunn, men fordi vi kan forvente å finne slike mønstre i et dikt som er utformet i et
tradisjonelt versemål (fornyr›islag), og som henter sine karakterer fra den mytiske
tradisjonen.
En annen faktor som indikerer at et uttrykk tilhører diktetradisjonen, er funksjonen. Poetiske stereotyper dannes i sammenhenger som dikterne ofte presenterer. For
eksempel er det ikke underlig at det finnes ulike måter å omtale Tor på. Tor omtales
ofte i den mytologiske diktningen, og i et dikt som ﬁrymskvi›a, hvor Tor innehar
hovedrollen, er det åpenbart nyttig for dikteren å kunne vise til ham på flere måter,
for eksempel som Hlórri›i eller Ving-ﬁórr. Slike heiti og andre tradisjonelle uttrykk
gjør det også lettere å oppfylle de krav stavrimet måtte stille i det enkelte tilfellet. I
tillegg skaper ﬁrymskvi›a-dikteren variasjon i fremstillingen ved å bruke andre ord
enn ﬁórr og hann. Siden Tor omtales ganske ofte, også i en rekke andre kilder, har
man både hatt behov for – og mulighet til – å referere til ham ved andre faste uttrykk
enn ﬁórr.
Den tredje faktoren som indikerer at et uttrykk tilhører den poetiske tradisjonen,
er selve uttrykksmåten. Hvis kjente tradisjonelle uttrykksmåter (f.eks. kenningar) er
benyttet, kan man vanskelig unngå den slutning at dikteren anvender tradisjonell
poetikk. Som vi skal se, kan noen uttrykk i ﬁrymskvi›a sies å reflektere tradisjonelle
uttrykksmåter.
Disse tre faktorene danner utgangspunktet for det følgende avsnittet om tradisjonelle uttrykk i ﬁrymskvi›a.16
3.1 Tradisjonelle uttrykk i ﬁrymskvi›a
I ﬁrymskvi›a lar det seg enkelt gjøre å påpeke uttrykksmåter som er svært vanlige i
norrøn diktning, og som vanskelig kan tilskrives annet enn poetisk tradisjon. Det
som benevnes som vi›kenning i Snorra Edda, finnes det flere eksempler på i ﬁrymskvi›a:17
Ó›ins sonr
Sifjar verr
Jar›ar burr
Laufeyjar sonr
Njar›ar dóttir

Odins sønn (Tor)
Sivs ektemann (Tor)
Jords sønn (Tor)
Lauvøys sønn (Loke)
Njords datter (Frøya)
151

BERNT ØYVIND THORVALDSEN

Vi›kenningar er i følge Skáldskaparmál (utg. Faulkes 1998: 107) uttrykk som erstatter egennavn og består av et grunnord (f.eks. ‘sønn’) som bestemmer forholdet til
kjenneordet (f.eks. ‘Odin’), slik at innholdet blir mer eller mindre entydig (f.eks.
viser ‘Odins sønn’ til Tor i ﬁrymskvi›a). Selv om definisjonene og terminologien
som etableres i Snorra Edda er under innflytelse av lærd latinsk grammatikk (se
f.eks. Gu›rún Nordal 2001 og Clunies Ross 1987), reflekterer Snorres eksempler på
vi›kenningar helt klart en tradisjonell uttrykksmåte. Dersom man studerer de referansene som finnes til gudene og andre mytevesen i Die Kenningar der Skalden
(Meissner 1921), ser man også at det mønsteret Snorre beskriver, er meget utbredt i
den norrøne poesien.18 I tillegg kan kanskje vi›kenningar oppfattes som en egen
gruppe kenningar?
Hallberg omtaler eksemplene på vi›kenningar i liten grad, men støtter de Vries’
(1928: 58–59) syn på én av dem: “Att både ﬁrymskvi›a och Hymiskvi›a betecknar
Tor som Sifjar verr, kan man inte bygga något på; den omskrivningen uppträder
också annorstädes” (Hallberg 1954: 59). Uansett innebærer denne “omskrivningen”
og andre vi›kenningar i diktet at dikteren benytter velkjente poetiske uttrykksmåter
i komposisjonen av ﬁrymskvi›a. Det samme må sies som de heiti som brukes om
Tor i ﬁrymskvi›a: Ving-ﬁórr og Hlórri›i. Begge heiti opptrer i andre poetiske tekster enn ﬁrymskvi›a,19 og selve skikken med å bruke heiti er utbredt i store deler av
norrøn diktning. Noen vi›kenningar og heiti i ﬁrymskvi›a forekommer altså i flere
tekster og kan av den grunn anses som tradisjonelle. Alle forekomstene kan sies å
reflektere dikterens bruk av to velkjente poetiske uttrykksmåter.
I tillegg til vi›kenningar og heiti, er det en del verbale likheter mellom ﬁrymskvi›a og andre dikt. På grunn av uttrykkenes spredning og egenart kan også en del
av disse oppfattes som stereotype, verbale uttrykk. Disse uttrykkene blir i det følgende kalt ‘formler.’ En gruppe med slike formler, som tidlig ble samlet og systematisert, består av to ord i samme ordklasse, og ordene opptrer typisk i samme rekkefølge i forskjellige kilder. Jeg kaller dem “parformler.”20 I de tre tilfellene jeg vil
peke på her, er de to ordene stavrimende substantiv:
jƒr›–upphiminn
æsir–alfar
æsir–ásynjur

jord–opphimmel
æser–alver
æser–åsynjer

Jƒr›–upphiminn (ﬁrymskvi›a 2) er et helt klart eksempel på et stereotypt uttrykk av
tradisjonell karakter, og er, som vi allerede har sett, av germansk opprinnelse. Den
andre parformelen (æsir–alfar) forekommer i ﬁrymskvi›a 7 og i syv andre eddadikt.21 Det er åpenbart at ethvert forsøk på å forklare dette sammenfallet ved hjelp
av tekstlån vil generere et omfattende nettverk av hypoteser, som i liten grad kan
etterprøves. Æsir–ásynjur er å finne i fire eddadikt22 og vil også være vanskelig å
forklare som tekstlån. Disse tre formlene er altså belagt i flere kilder, og selve dannelsen av uttrykk etter parformel-mønsteret har stor utbredelse (Meyer 1889:
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240–296). Utbredelsen av uttrykkene og uttrykksmåten indikerer at vi her har å
gjøre med tradisjonelle elementer. I tillegg har parformlene i ﬁrymskvi›a funksjoner
som er nyttige i den poetiske fremstillingen av mytisk stoff: Jƒr›–upphiminn brukes
i sammenhenger hvor dikteren beskriver de større kosmologiske perspektiver;
æsir–alfar brukes i referanser til et kollektiv av overnaturlige vesener, og det samme
kan sies om æsir–ásynjur.
En annen gruppe formler kaller jeg “taleformler” siden de er relatert til direkte
tale, enten ved å forberede direkte tale i fortellende tekst, eller ved å innlede en
replikk. Også Meletinsky (1998 [1968]: 60–61, 1986: 19–20) peker på denne gruppen av formler i eddadiktningen, og oppgir en del komparative paralleller til slike
formler, blant annet i russisk folkediktning. Jeg ønsker i det følgende å fokusere på
tre slike formler i ﬁrymskvi›a:
ﬁá kva› ﬂat X, / Y
Ok hann ﬂat or›a / alls fyrst um kva›
ﬁegi ﬂú, X (/ ﬂeira or›a)

Da sa X dette, / Y
Og disse ordene / kvad han først
Ti nå, X, / med de ordene

De to første formlene har som funksjon å markere en overgang til direkte tale.
I ﬁrymskvi›a har Tor og Loke kommet til den gifteklare Tryms hall, forkledd
som Frøya og ternen hennes:
ﬁá kva› ﬂat, ﬁrymr,
ﬂursa dróttinn:
“Standi› upp, jƒtnar,
ok strái› bekki!
Nú fǿri› mér
Freyju at kván,
Njar›ar dóttur
ór Nóatúnum.”

Da sa Trym dette,
tussekongen:
“Brei nå halmen
på benkene, jotner!
Nå fører de meg
Frøya som brud,
datter til Njord
fra Noatun.”
(ﬁrymskvi›a 22)

I formelen ﬂá kva› (ﬂat), X, / Y er X et egennavn og Y er stort sett en apposisjon til
dette egennavnet. Formelen forekommer syv ganger i ﬁrymskvi›a, og i åtte andre
eddadikt.23 Dette er ganske sikkert et mønster som er tradisjonelt, ikke bare på grunn
av spredningen, men også fordi mønsteret åpenbart er nyttig for dikteren. Her har
poeten et langlinje-mønster som kan brukes til å presentere eller forberede direkte
tale, og formelen markerer tydelig hvem det er som taler. Hvis vi kaster et skråblikk
på det gammelengelske diktet Beowulf, ser vi at dikteren bruker et mønster med
samme funksjon som den norrøne formelen (å innlede direkte tale): X maﬂelode, /
Y, hvor X er talerens navn og Y er en apposisjon til talerens navn, for eksempel
Beowulf maﬂelode, / bearn Ecgﬂeowes (‘Beowulf sa, / sønn av Ecgtheow’, Beowulf
631) og Hro›gar maﬂelode, / helm Scyldinga (‘Hrothgar sa, / skyldingers beskytter’,
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Beowulf 1321). I fortellende dikt vil man stadig vekk ha behov for å markere direkte
tale, og slike fleksible mønstre som ﬂá kva› ﬂat-formelen og X maﬂelode-uttrykket
er nyttige måter å gjøre det på.
Den andre formelen (ok hann ﬂat or›a / alls fyrst um kva›) er bare å finne i tre
eddadikt,24 men den har samme funksjon som ﬂá kva› ﬂat-formelen: å forberede
direkte tale inne i en fortelling. Den er enda hendigere enn ﬂá kva› ﬂat-formelen,
siden den eneste variasjonen som behøves, er et skifte av pronomen etter kjønnet på
den talende karakteren: Ok (hann eller hon) ﬂat or›a / alls fyrst um kva›. Stavrimet
faller i dette tilfellet på de faste elementer i formelen, noe som ytterligere underbygger formelens nytteverdi.
Den tredje formelen (ﬂegi ﬂú ...) brukes i ﬁrymskvi›a 18, og er brukt mange
ganger i Lokasenna.25 Den skiller seg fra de to andre formlene ved å innlede direkte
tale i stedet for å forberede den. Som vi så ovenfor, mente Hallberg at uttrykket var
et lån fra Lokasenna til ﬁrymskvi›a. Han nevner kort at uttrykket også finnes i
Gu›rúnarkvi›a I 24 (Hallberg 1954: 60), hvor Gullrand svarer Brynhild på denne
måten: ﬁegi ﬂú, ﬂjó›lei›, / ﬂeira or›a (‘Ti nå med dette, din trollkjerring!’). I tillegg
til de tre kildene Hallberg nevner, brukes formelen også i en lausavísa i fornyrdislag, som blir tilskrevet Harald hardråde: ﬁegi ﬂú ﬂórir, / ﬂegn est ﬂú ógegn (‘Ti stille,
Tore, du er slöjheden selv’, Skj I B: 330).
Det er altså minst fire dikt som inneholder denne uttrykksmåten. Det er følgelig
ingen grunn til å hevde at bruken av uttrykket i Lokasenna og ﬁrymskvi›a skaper en
særegen forbindelse mellom disse to tekstene. Formelen er innrettet mot en type
situasjoner som ofte forekommer i diktningen, litteraturen ellers og virkeligheten:
fiendtlig verbal interaksjon. I likhet med de to andre “taleformlene” kan altså ﬂegi
ﬂú-formelen sies å være nyttig i komposisjonen av eddadikt. Både nytteverdien og
spredningen taler for at dette er en dikterisk uttrykksmåte i likhet med de to andre
eksemplene.
Dersom vi hever perspektivet over ﬁrymskvi›a, ser vi at dikterne har utviklet
andre stereotype uttrykk innrettet mot skildringer av krangler og annen uvennlig,
verbal interaksjon. I fem eddadikt finner vi varianter av dette uttrykket: Ǿrr ertu, X, /
ok ørviti (‘Ør er du, X, / og vettløs’);26 i Helgakvi›a Hjƒvar›ssonar 19 kan vi lese:
Duli›r ertu nú, Atli, / draums kve› ek ﬂér vera (‘Der tar du feil, Atle,/ drømme gjør
du, tror jeg’),27 og dette uttrykket har en klar parallell i Hyndluljó› 7: Dulin ertu,
Hyndla, / draums ætlig ﬂér (‘Der tar du feil, Hyndla, / jeg tror du drømmer’).
Det er en tendens til stereotyp-dannelse i forbindelse med direkte tale i diktningen,28 og det er, som vi har sett, ikke overraskende. Dikterne har bruk for taleformler under komposisjonen av diktene, fordi formlenes funksjon ofte er relevant i
de fortellinger og drama dikterne skaper. De taleformlene fra russisk diktning som
Meletinsky (1998[1968]: 60–61) nevner, bekrefter taleformlenes generelle nytteverdi i muntlig diktning.
De heiti, vi›kenningar, parformler og taleformler, som forekommer i ﬁrymskvi›a og andre dikt, bør både oppfattes som tradisjonelle uttrykk og tradisjonelle
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uttrykksmåter. Andre uttrykk lar seg ikke like enkelt identifisere med typiske mønstre eller uttrykksmåter. Hringar rau›ir, ‘røde ringer’ (ﬁrymskvi›a 29) opptrer et
titalls ganger i eddadiktene (se Kellogg 1991: 99). Når Trym sier at hammeren er
gjemt fyr jƒr› ne›an (‘nedenunder jorden’) i ﬁrymskvi›a 8, så bruker han en talemåte som finnes i tre andre eddadikt (Lokasenna 23, Alvíssmál 3, Grottasƒngr 11)
og har den synonyme varianten fyr mold ne›an i Vƒluspá 2; átta nætr (‘åtte netter’)
i ﬁrymskvi›a 26 og 28 er også brukt i Grímnismál 2 og Helrei› Brynhildar 12. Reinert Kvillerud (1965: 80–84) nevner også en talemåte som finnes i ﬁrymskvi›a 32:
Hon skell um hlaut / fyr skillinga (‘hun fikk seg slag / for skillinger’). I dette tilfellet finnes det varianter av dette uttrykket i norsk, dansk og nyislandsk, for eksempel
få smæk for skillingen og fá skell fyrir skildingana. Det finnes andre ordtak og vendinger som brukes i dag, som også forekommer i den norrøne poesien og prosaen.
Nyislandsk a› leika tveim skjöldum betegner troløs, vaklende oppførsel (noe slikt
som “å tjene to herrer”). Uttrykket er også kjent i norrøn tid, og er eksempelvis brukt
i en lausavísa av Øyvind Finnsson (Skj I B: 64, strofe 10). Det finnes også andre
eksempler på uttrykk i ﬁrymskvi›a som muligens er tradisjonelle (se Thorvaldsen
2007: 83–104, Meletinsky 1998 [1968]: 57–81, 93–169, Meletinsky 1986).
3.2 Tradisjonelle motiver i ﬁrymskvi›a
Forkledningsmotivet er fremtredende i ﬁrymskvi›a. Det er Heimdall som foreslår å
kle Tor ut som Frøya i strofe 15–16. Tors respons er ikke overstrømmende positiv:
ﬁá kva› ﬂat ﬁórr,
ﬂrú›ugr áss:
“Mik munu æsir
argan kalla,
ef ek bindask læt
brú›ar líni.”

Men da sa Tor,
trauste åsen:
“Meg vil æsene
kalle ussel,
om jeg lar brudelin
bindes på meg.”
(ﬁrymskvi›a 17)

Adjektivet argr, som Holm-Olsen oversetter med “ussel”, viser til et sett med forestillinger om “den umandige mannen” (se Meulengracht Sørensen 1983). Disse
forestillingene, som typisk ble tillagt den fornærmede part i ní›, er tett forbundet
med visse bilder av symbolsk karakter. En fornærmet mann blir gjerne tillagt
kvinnelige egenskaper, eller sies å ha deltatt i kvinnelige aktiviteter. Den minst subtile formen for nid mot menn beskylder gjerne offeret for å ha vært den kvinnelige
part i seksuell omgang. I ﬁrymskvi›a blir Tor imidlertid overtalt til å kle seg ut som
en brud:
Bundu ﬂeir ﬁór ﬂá
brú›ar líni
ok inu mikla

Så bandt de på Tor da
brudelinet
og det breie
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meni Brísinga,
létu und honum
hrynja lukla
ok kvenvá›ir
um kné falla,
en á brjósti
brei›a steina
ok hagliga
um hƒfu› typptu.

Brisingesmykket,
lot nøkle-knippet
klinge fra beltet
og kvinneklær
om kne falle,
festet på brystet
breie steiner
og toppet hendig
hodelinet.
(ﬁrymskvi›a 19)

Det finnes også andre norrøne tekster hvor menn ikler seg kvinneklær: I Helgakvi›a
Hundingsbana II må Helge kle seg ut som trellekvinne og kverne korn for unngå å
bli oppdaget når han spionerer hos Hunding (Norrœn fornkvæ›i: 191). Der, som i
ﬁrymskvi›a 27–28, holder blikket nesten på å avsløre den forkledde protagonisten
(Helgakvi›a Hundingsbana II 2). Helge Njålsson kler seg i kvinneklær i Njáls saga
(utg. Einar Ól. Sveinsson 1954: 329–330) for å unnslippe sine fiender og flammene.29
I alle disse tilfellene er de feminiserte mennene egentlig sterke, mannlige helter.
Resultatet er et bilde hvor motsetningen mellom det mannlige og det kvinnelige
overskrides. I den norrøne konteksten er dette skillet sterkt markert, både i normer
og forestillinger. Overskridelser av slike fundamentale motsetninger er et frekvent
virkemiddel i skaldediktningen, såvel som i mytologien. Koplinger av motpoler både
i diktningen og mytene reflekterer det Bergsveinn Birgisson (2008: 77–97) kaller
motsetningsspenning, og som han oppfatter som et grunnleggende, kulturelt bestemt
prinsipp, et “grunnskjema” som ligger bak en mengde ulike motiver. Bergsveinn
Birgisson fokuserer i sin avhandling på diktet Ynglingatal, som inneholder en rekke
groteske og nedverdigende beskrivelser av kongers død. For eksempel må kong Aun,
sønneofreren, i sin alderdom drikke fra hornets spisse ende (strofe 16) – han får
næring som et spedbarn (jó› i strofe 15). Et annet eksempel er Ynglingatal 10, hvor
kong Agni blir henrettet på den mest nedverdigende måten, ved hengning. Strofen
kopler bildet av den hengtes dødsrykninger med bevegelsene til en rytter på en
utemmet hest (se kapittel 11 i Bergsveinn Birgissons avhandling).
I disse tilfellene, som i ﬁrymskvi›a og de andre kildene hvor forklednings-motivet forekommer, blir karakterer man forbinder med maskulinitet og makt knyttet til
nedverdigende og umandige situasjoner og hendelser. Den viktigste forskjellen
mellom Ynglingatal og ﬁrymskvi›a, når det gjelder denne kontrasten, er at Ynglingatal knytter de nedverdigende beskrivelsene til kongenes død. I ﬁrymskvi›a er
den humoristiske tonen adskillig lettere. I den grad diktet reflekterer dødstematikk,
er det jotnenes død som tematiseres (strofe 31–32).
Både spredningen av det konkrete motivet (mannen i kvinneklær) og tendensen
til å kople uforenlige motsetninger i norrøn kultur, gjør at motivet i ﬁrymskvi›a ikke
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kan anses som noe særegent og fremmed for diktekunsten. Motivet er humoristisk,
men bakgrunnen er ikke en allusjon til Lokasenna, slik Hallberg hevder. Bakgrunnen er de langt mer generelle ergi-forestillingene og holdningene til det mannlige og
det kvinnelige i den norrøne konteksten. Den vanlige oppfatningen av Tor i diktningen og Snorra Edda er preget av hans styrke og handlekraft (et unntak er Hárbar›sljó›). Tor er uvanlig mektig og mandig, og tar seg derfor merkverdig ut i brudekjole. Dikteren skaper et bilde som skaker opp i vante forestillinger og vekker
oppsikt, og helten fremstår som en slags uhyrlig og latterlig skikkelse.
Den brennende jorden og de bristende fjellene i ﬁrymskvi›a 21 er et motiv som
dukker opp i forbindelse med Tors reise til jotunheimen:
Senn váru hafrar
heim um reknir,
skyndir at skƒklum,
skyldu vel renna.
Bjƒrg brotnu›u!
Brann jƒr› loga!
Ók Ó›ins sonr
í jƒtunheima.

Snart var begge
bukkene hentet,
jaget i skoklene,
skulle renne;
jorda flammet,
og fjell brotnet;
Odins sønn kjørte
til jotunheimen.
(ﬁrymskvi›a 21)

Phillpotts og Hallberg hevdet (som vi så ovenfor) at ﬁrymskvi›as dikter var inspirert
av koplingen mellom Tors ferd og de ekstreme naturfenomenene i Haustlƒng 14–16.
Phillpotts mener at Tjodolv benytter seg av materiale som allerede var kjent: “The
Norwegian skald remembers Thor’s connection with the thunder, and in fact it is still
remembered in Norway: the sky is ablaze, but on earth there is a furious storm, and
what we may take to be the crashing of thunder” (1920: 72). Det er himmelen som
brenner i Haustlƒng 15: ƒll ginnunga vé knƒttu brinna, ‘hele luften brændte’; det
samme er tilfellet i strofe 16: upphiminn brann, ‘himlen stod i flammer’. I ﬁrymskvi›a 21 er det imidlertid bakken som brenner: brann jƒr› loga, ‘jorda flammet’.
Dette blir for Phillpotts (1920: 72) et klart tegn på at dikteren er islandsk: “Where
could he have looked on such a scene but during a volcanic eruption in Iceland?”
I dette tilfellet er Phillpotts’ resonnement helt avhengig av at hun kun vurderer
beskrivelser av ekstreme naturfenomener i ﬁrymskvi›a 21 og Haustlƒng 14–16. Slike
beskrivelser finnes også annensteds. Tors ferd knyttes til skjelvende fjell også i slutten av Lokasenna. Når Tor kommer farende, sier Bøyla: Fjƒll ƒll skjálfa. / Hygg ek á
fƒr vera / heiman Hlórri›a, ‘fjella skjelver, / han er på ferd, tror jeg, / Lorride, langveis fra’ (strofe 55).30 Man kunne også nevne Tors reise ut på det dype havet med jotnen Hyme i Hymiskvi›a. Når Tor fisker Midgardsormen, og drar den opp til ripen,
lager bergene larm og jorden bever (strofe 24). Det er ikke bare torden og lyn som inntreffer når Tor reiser, for som vi så i del 2, er det i Haustlƒng også referanser til andre
urovekkende naturfenomener, som bristende jord, rystende fjell og piskende hagl.
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Hever vi perspektivet, ser vi at lignende “effekter” også brukes ved andre helters
ferd. Jakobsen (1984: 77) peker på Eiríksmál 3, hvor den avdøde kong Eiriks
ankomst til Valhall forbindes med buldring, som vi så i del 2. Lönnroth (1981:
320–321) peker også på Skírnismál 14 og Oddrúnargrátr 17. I Skírnismál 14 er det
Skirne som ankommer Gymes gårder. Gerd spør hva det er som larmer, for jƒr›
bifask, / en allir fyrir / skjálfa gar›ar Gymis (‘jorda skjelver, / og alle hus / skaker i
Gymes garder’). I Oddrúnargrátr 17 er det den “menneskelige” helten Sigurd som
ankommer Brynhilds borg, og da skjelver jorden og opphimmelen (jƒr› dúsa›i / ok
upphiminn).
Den skakende jord, de brennende fjell og de andre ekstreme naturfenomenene
understreker hvor betydningsfull heltenes reise er i det narrative forløpet. Dermed er
det heller ikke overraskende at ekstreme og skremmende naturfenomener opptrer i
beskrivelser av ragnaroks komme i Vƒluspá, hvor verdenstreet skjelver (strofe 47)
og jotunheimen larmer (strofe 48). Hyndluljó› 42 forteller om voldsomme bølger og
sviktende luft ved ragnaroks komme.
Referanser til ekstreme naturfenomener forekommer i så mange kilder at låneteorier ikke makter å skape en sannsynlig forklaring på forekomstene av motivene i
samtlige kilder. Phillpotts og Jakobsens tolkninger31 fungerer fordi de ikke tar hensyn til flere kilder og relaterte motiver. De ekstreme naturfenomene bør oppfattes
som en tradisjonell bakgrunn for motivet i ﬁrymskvi›a 21. Når bristende fjell og
brennende jord blir koplet til den illsinte Tors reise i kvinnekostyme, skaper det en
fornøyelig kontrast til det alvoret tradisjonen vanligvis tilla slike motiver. Derfor kan
man også si at de ekstreme naturfenomenene blir brukt i humoristisk harmoni med
ergi-motivet (Tor i brudestas).
Gudetinget er et annet motiv som forekommer i flere og ulike kilder:
Senn váru æsir
allir á ﬂingi
ok ásynjur
allar á máli,
ok um ﬂat ré›u
ríkir tívar,
hvé ﬂeir Hlórri›a
hamar um sǿtti.

Samlet var alle
æser på tinget,
og åsynjene
alle til samråd;
gudene drøftet
grundig hvordan
de kunne hente
Lorrides hammer.
(ﬁrymskvi›a 14)

De tre første langlinjene har et ordrett sammenfall i Baldrs draumar 1, men der er
gudene samlet for finne svar på hvorfor Balder hadde vonde drømmer (hví væri Baldri / ballir draumar).
I Vƒluspá er gudetinget utgangspunktet for en halvstrofe som er gjentatt flere
ganger i diktet,32 i situasjoner hvor viktige avgjørelser tas:
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ﬁá gengu regin ƒll
á rƒkstóla,
ginnheilug go›,
ok um ﬂat gættusk ...

Til sine råd-stoler
de styrende gikk,
hellige guder,
og holdt sitt ting ...

Det er også en annen referanse til gudetinget i Vƒluspá 48: Hvat er me› ásum? /
Hvat er me› alfum? / Gnýr allr jƒtunheimr, / æsir’ru á ﬂingi (‘Hva er det med æser?/
hva er det med alver? / gny i jotunheim, / guder på tinget!’).
Gudene er samlet i Hymiskvi›a 4–5, i en lignende situasjon som i ﬁrymskvi›a og
Vƒluspá: Gudene har et problem som krever handling, og de samles for å finne løsninger. I ﬁrymskvi›a er det Tors hammer som er borte; i Hymiskvi›a mangler
gudene bryggekar. Også i Haustlƒng 10 blir gudetinget brukt i en kritisk situasjon.
Idunn er bortført, og med henne gudenes evige ungdom; gudene blir gamle, gråhårede og stygge, sier Tjodolv, og dette må nødvendigvis føre til handling: Gættusk
allar áttir / Ingvifreys at ﬂingi, ‘Alle Ingve-Frøys ætlinger rådslo på tinget’. Resultat av rådslagningen blir at Loke må hente Idunn tilbake (strofe 11–12).
Deltakerne på gudetinget har en felles utfordring og opptrer som et samlet kollektiv. Når gudene samles på tinget i ﬁrymskvi›a, er det for å finne en løsning på en
kollektiv trussel: tapet av hammeren Mjølne. Det samme kan sies om gudetingets
funksjon i Haustlƒng, hvor det er Idunns fravær som forårsaker problemer for
gudene.
Mannen i kvinneklær, de ekstreme naturfenomenene og gudetinget er eksempler
på motiver i ﬁrymskvi›a som etter spredningen og den funksjonelle verdien å
dømme er velkjente, tradisjonelle motiver for de norrøne dikterne. Kun de to førstnevnte motivene har spilt betydelige roller i låneteoriene, men andre eksempler
kunne nevnes, hvor låneteoretikerne isolerer likheter mellom to tekster, og dermed
overser den videre sammenhengen et motiv inngår i. For eksempel hevder Jakobsen
at ﬁrymskvi›a er skapt som “et motstykke på et mer primitivt plan til kjærlighetshistorien i Fƒr Skírnis” (1984: 79), og i tillegg til en del sammenfallende detaljer
vektlegger han likheten i hovedfortellingene (1984: 78). Et vesen fra én mytologisk
slekt forsøker å erobre en brud fra fiendens kretser: I ﬁrymskvi›a er det jotnen Trym
som begjærer vanegudinnen Frøya; i Skírnismál er det vaneguden Frøy som vil erobre jotunkvinnen Gerd. Likheten mellom de to diktene er åpenbar, men samtidig må
det sies at også andre norrøne tekster tar opp tilsvarende mønstre: Jotnen Tjatse erobrer gudinnen Idunn med list i Haustlƒng 1–13 og Skáldskaparmál (utg. Faulkes
1998: 1–2); dvergen Allvis er ute etter Tors datter i Alvíssmál; jotnen Rungne truer
med å røve Frøya og Siv i Skáldskaparmál (utg. Faulkes 1998: 20); Rungne kalles
ﬁrú›ar ﬂjófr (‘Truds tyv’) i Ragnarsdrápa 1, og Trud er trolig Tors datter. Jotners
og andre fiendtlige veseners begjær etter gudinner er et velkjent fenomen i norrøn
mytologi og bør slett ikke forklares som lån fra den ene teksten til den andre. Også
i dette tilfellet har ﬁrymskvi›a-dikteren benyttet seg av et element som tilhører en
tradisjon som kan belegges i store deler av den norrøne poesien.
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4 Konklusjon
Hallbergs innflytelsesrike syn på ﬁrymskvi›a og dets “allusjoner” må modereres.
Hallberg oppfatter ﬁrymskvi›a som “produkten av en högt utvecklad litterär kultur”
(1954: 63), og det er åpenbart en skriftkultur han sikter til (min understrekning):
“Såvitt jag kan förstå, har Snorri själv skrivit ﬁrymskvi›a” (1954: 69).33 Det lille og
selektive utvalget av likheter mellom ﬁrymskvi›a og annen diktning som Hallberg
greier ut om, blir et uttrykk for en skriftkulturell “allusionskonst för kännare och finsmakare” (1954: 60). Hvordan Hallberg tenker seg at Snorre har arbeidet, er ikke
helt klart uttrykt, men relativt klart antydet. Han tar utgangspunkt i Snorres arbeid
med Snorra Edda:
När Snorri sysslade med detta verk, måste han ha haft talrika avskrifter av såväl
eddadikter som skaldedikter till sin disposition. Man anser allmänt, att han för
sin framställning kunnat bygga på en samling eddapoesi liknande den vi har
bevarad i Codex Regius. Och vad angår de namngivna skaldernas produktion, är
som bekant Snorris Edda i åtskilliga fall ensam om att ha förmedlat den till oss.
[...] Snorri bör i eminent grad ha ägt den kännedom om den poetiska traditionen,
som krävdes för att genomföra en pastisch som ﬁrymskvi›a.
(Hallberg 1954: 70)
Snorre har altså hatt en mengde manuskripter som han har “sitert” mer eller mindre
direkte. Alternativt har han, i arbeidet med sin Edda, opparbeidet seg en “kännedom” som han så har benyttet i komposisjonen av pastisjen ﬁrymskvi›a.
Problemet med Hallbergs teori er fremfor alt at den hviler på lånehypoteser og
lånehypotesers premisser. Som vi så i del 2, er det gode grunner til å avvise metodens tilsynelatende eksakthet. Ikke bare er de underliggende premissene innbyrdes
motstridende og neppe gyldige. Hallbergs selektive utvalg av likheter mellom
ﬁrymskvi›a og andre dikt skaper et misvisende bilde av diktets “intertekstualitet.” I
del 3 ble det vist at ﬁrymskvi›as språk inneholder en del uttrykk av tradisjonell
karakter. Dette forholdet ble, som tidligere nevnt, påpekt allerede av Jan de Vries.
Han skriver om forbindelsen mellom ørindi og erfi›i (strofe 10 og 11) at uttrykket
reflekterer en kjent talemåte, som i Helgakvi›a Hjƒrvar›ssonar 5 lød som den “in
den volksmond luidde” (de Vries 1928: 282). Som vi så i del 3, finnes det en del
eksempler på tradisjonelle uttrykk og motiver, og noen av disse var tidligere forklart
som tekstlån av Phillpotts, de Vries, Hallberg og Jakobsen, og i Kommentar zu den
Liedern der Edda. Innenfor ﬁrymskvi›a ble det blant annet observert vi›kenningar,
heiti, parformler og taleformler. I innholdet er det mulig å peke på tradisjonelle forestillinger, som de ekstreme naturfenomenene og gudetinget. De tradisjonelle uttrykkene og motivene som er tatt opp i denne artikkelen, er slikt man typisk finner i
muntlig diktning, og som har visse paralleller i den muntlig-formulaiske teoriens
“formler” og “tema.”
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Det tradisjonelle dikterspråket spiller en større rolle for ﬁrymskvi›as dikter enn
litterære og skriftkulturelle allusjoner. Likhetene mellom dette diktet og andre eddaog skaldedikt er oftest av en slik karakter at de synes å være grunnet i en felles poetisk tradisjon, heller enn i direkte innflytelse mellom tekster. Likevel kan man ikke
utelukke at tekstlån kan forekomme i ﬁrymskvi›a eller for den saks skyld i andre
eddadikt. Det sammenfallet mellom ﬁrymskvi›a 14 og Baldrs draumar 1 som ble
nevnt i del 3.2, kan være et eksempel på tekstlån siden linje 1–6 i de to strofene nærmest er identiske. Strofene forteller hvordan æsene og åsynjene samles på tinget og
diskuterer de ulike problemene som danner utgangspunkt for diktene: tapet av Tors
hammer og Balders vonde drømmer. Selv om gudetinget er et tradisjonelt motiv,
som flere diktere benytter seg av, kan det verbale sammenfallet mellom ﬁrymskvi›a
14 og Baldrs draumar 1 neppe betraktes som formulaisk. Det er antakelig for langt
(3 langlinjer) og er i tillegg ordrett. I dette tilfellet kan lånehypoteser (se f.eks. de
Vries 1928: 281, Hallberg 1954: 57–58, von See mfl. 1997: 524, 547), sies å være
relevante. Men dette tilfellet er et unntak i ﬁrymskvi›a, og det undergraver på ingen
måte det inntrykket at ﬁrymskvi›as språk er fast forankret i tradisjonell poetikk.
Tekstlån av denne typen beviser heller ikke at diktet er et skriftkulturelt produkt
siden de forskere som har arbeidet med eddadiktene som muntlig diktning, har
ansett eddadiktene som relativt stabile i den muntlige overleveringen. Følgelig er
tekstlån mulig også i muntlig tradisjon. Dikteren av ﬁrymskvi›a eller Baldrs draumar kan ha kjent til det andre diktet og benyttet det i sin komposisjon, uten at vi
(med Hallberg) behøver å se for oss litterær “forfalskning” på 1200-tallet. I den grad
ﬁrymskvi›a inneholder allusjoner, er det hovedsakelig snakk om “allusjoner” til
poetisk tradisjon både i innhold og form. Den letthet og humoristiske sans som
karakteriserer ﬁrymskvi›a, oppnås på tross av at dikteren gjør omfattende bruk av
stereotype mønstre som harmonerer med den poetiske tradisjonen ellers. Det synes
urimelig å hevde at diktet er en “pastisj” fra skriptoriet. De fleste sammenfallene
mellom ﬁrymskvi›a og andre dikt har bakgrunn i dikterens inngående og funksjonelle kjennskap til diktekunstens former og innhold. Dikteren bruker den poetiske
tradisjonen, han rekonstruerer den ikke.
Som vi har sett, blir hypoteser om tekstlån brukt for å plassere komposisjonen av
diktet på 1200-tallet. Det blir hevdet i denne artikkelen at disse hypotesene er basert
på motstridende og sviktende premisser. Også andre dateringskriterier som de Vries
og Hallberg anvender, er diskutable. Jan de Vries (1928: 297–322) mener for eksempel at omfanget av repetisjon og paralleller i ﬁrymskvi›a innebærer en likhet med
balladene, og at dette er en indikasjon på diktets sene komposisjon. I tillegg blir det
noe uregelmessige versemålet i diktet en indikasjon på at diktet er ungt (op.cit.:
253–274). Det må innvendes at repetisjon er tilstede i varierende grad i hele eddadiktningen. Dessuten er repetisjon og parallellisme overmåte vanlige virkemidler i
muntlig diktning, et poeng Meletinsky understreker i The Elder Edda and Early
Forms of the Epic (1998[1968]: 23–35, se også Meletinsky 1986: 27–28). Når det
gjelder versemålet, så er det heller ikke innlysende å se for seg en utvikling fra mer
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til mindre regelmessige eddaversemål, særlig fordi man i unge verk som Snorra
Edda og Háttalykill slett ikke har noen likegyldig holdning til de systematiske sider
ved versemålet. Noen forskere hevder også at irregulært versemål kan indikere høy
alder: “Irregularity of metre in Atlakvi›a, Ham›ismál, Vƒlundarkvi›a no doubt relates partly to the antiquity of their origin in West Germanic tradition” (red. Dronke
1969: 44; jf. Lönnroth 1981: 312). Problemene med de låneteoretiske dateringskriterier, svekker den tilsynelatende presisjonen i dateringsforsøkene til de Vries og
Hallberg. Denne kritikken rammer også dateringen av ﬁrymskvi›a i Kommentar zu
den Liedern der Edda (red. von See mfl. 1997: 526), hvor tekstlån er en sentral faktor i dateringen av diktet (til 1200-tallet).
Det er altså viktig å poengtere at teoriene om ﬁrymskvi›as opphav på 1200-tallet er basert på selektive utvalg av usikre dateringskriterier. I Kommentar zu den Liedern der Edda (von See mfl. 1997) er det for eksempel litt påfallende at den såkalte
ekspletiv-partikkelen (of/um) nevnes (op.cit.: 523), men ikke trekkes inn i dateringen av diktet (op.cit.: 526). Ekspletiv-partikkelens frekvens er høyere i ﬁrymskvi›a enn i noe annet eddadikt (se tabell 10 i Fidjestøl 1999: 224). I The Dating of
Eddic Poetry bekrefter Bjarne Fidjestøl (1999: 207–230) de observasjoner som Hans
Kuhn tidligere hadde gjort: Frekvensen av ekspletiv-partikkelen er høyest i de eldste skaldedikt og synker opp gjennom århundrene. Den høye partikkelfrekvensen i
ﬁrymskvi›a kan dermed bety at diktet er betraktelig eldre enn 1200-tallet. Fidjestøl
(op.cit.: 217–218) viser riktignok at partikkeldatering av Torbjørn Hornkloves skaldedikt avviker med 150 år fra den normale dateringen av diktene, og at man følgelig risikerer tilsvarende avvik om man benytter of/um i datering av enkelttekster. I
tillegg kan bruken av partikkelen kan være styrt av andre forhold enn den språkhistoriske utviklingen: av dikterens individuelle smak og stilfølelse.34 Likevel kan
partikkelfrekvensen i ﬁrymskvi›a også bunne i at diktet er eldre enn det forskere
som de Vries og Hallberg antar, og det er en mulighet som bør holdes åpen.
I alle fall er det lite som tyder på at diktet er en skriftkulturell pastisj – tradisjonsbruken i diktet er for omfattende og for dynamisk til å være uttrykk for skriftbasert
rekonstruksjon eller forfalskning. Siden det altså er grunn til å betvile at diktet er et
1200-tallsprodukt, og siden tradisjonsnærværet i diktet er sterkt, kan det også være
nødvendig å stille spørsmål om ﬁrymskvi›as humoristiske fremstilling av Tor. Riktignok ser dikteren ut til å ha en viss humoristisk avstand til Tor, men betyr dette
nødvendigvis at dikteren er kristen og diktet ungt? Kan man ikke ha ytret seg humoristisk om de hedenske guder også før 1200-tallet, eller til og med før kristningen?
Noter
1

Lignende historier er ellers kjent fra islandske rimer (ﬁrymlur) og norske, svenske, danske og
færøyske ballader (red. von See mfl. 1997: 517). Loorits (1932) mener også å finne paralleller til ﬁrymskvi›a i estisk diktning. Samuel Singer (1932) påpeker at lignende motiver opptrer
i en arabisk kilde.
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7
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9
10
11
12
13

14
15

16

17

18

19

20
21
22

Hvis ikke annet opplyses, er eddadikt normalisert fra Norrœn fornkvæ›i (Bugge 1867). Eddadiktenes strofenummerering viser til samme utgave.
Faste poetiske uttrykk var delvis dokumentert mot slutten av det 19. århundret. Se for eksempel Richard M. Meyers Die altgermanische Poesie nach ihren formelhaften Elementen beschrieben (1889), hvor han blant annet nevner jƒr›–upphiminn-formelen (s. 241).
Wessobrunner Gebet har muligens røtter tilbake til sent 700-tall (Haubrichs 1995: 243).
Oversettelsene av eddadikt er hentet fra Holm-Olsen 1993. I noen tilfeller bruker jeg mine
egne oversettelser, men da opplyses dette i notene. I sitatet ovenfor og annensteds forandrer
jeg liten til stor forbokstav (“jord” til “Jord”) uten å opplyse om det.
Den historien utbroderes i Skáldskaparmál (utg. Faulkes 1998: 20–24).
Dun›i (‘drønnet’) har en variant dvlﬂi (‘skjulte’), se Skj I A: 19.
Skaldediktningen og de danske oversettelsene er sitert fra Skj I B, hvis ikke annet opplyses.
Se›r (‘straks’) har en variant sei›r (‘sei’ eller ‘seid’), se Skj I A: 19.
Se for øvrig Lexicon poeticum (utg. Finnur Jónsson mfl. 1966 [1931]: 182–183).
Jakobsen (1984: 77) foreslår også at navnet ﬁrymr, brukt om den gifteklare jotnen, er avledet
av verbet ﬂrymja (‘brake, tordne’) i Eiríksmál 3.
Her avviker min oversettelse fra Ludvig Holm-Olsens: ‘hvor er nå Sigurd? / jeg ser ikke fyrsten; / frendene mine / rir fremst i dag!’
“In Brot komt zij eenmaal voor, in ﬁrkv. en Oddr. wordt zij gebruikt als een formule en heeft
dus geen praegnante beteekenis meer” (de Vries 1928: 283). Takk til Thomas De Ridder for
hjelp med lesningen av det nederlandske språket.
Dette er min upoetiske, men presise, oversettelse. Holm-Olsen oversetter mindre presist, men
mer poetisk: ‘Ti nå, din kjerring! / slik kjeft skal Mjolne, / min sterke hammer, stoppe’.
Oversikt over forskning som tar opp den muntlige siden ved eddadiktningen finnes hos Joseph
Harris (2005 [1985]: 111–126), Paul Acker (1998: 85–110) og i undertegnedes doktorgradsavhandling (Thorvaldsen 2007: 19–34).
Meletinsky (1998 [1968], 1986) nevner en del av de samme uttrykk som tas opp nedenfor. Perspektivet hans er imidlertid langt videre enn mitt siden han ønsker å relatere eddadiktningens
poetikk til sin komparative modell over epikkens utvikling (se også Liberman 1999). Siden jeg
utelukkende er opptatt av den norrøne poetiske tradisjonen i denne sammenhengen, tar jeg i
liten grad opp Meletinskys komparative argumentasjon.
O›ins sonr om Tor (ﬁrymskvi›a 21, 32): Vƒluspá 56, Hárbar›sljó› 9, Hymiskvi›a 35, om
andre sønner av Odin: Húsdrápa 7, Skírnismál 21, 22, Baldrs draumar 9, 11; Sifjar verr om
Tor (ﬁrymskvi›a 24): Ævikvi›a 7, tillagt Grette (Skj I B: 288), Hymiskvi›a 3, 15, 34; Jar›ar
burr om Tor (ﬁrymskvi›a 1); Laufeyjar sonr om Loke (ﬁrymskvi›a 18, 22): Lokasenna 52;
Njar›ar dóttir om Frøya (ﬁrymskvi›a 22).
Vi›kenningar av den typen som er listet opp ovenfor, vekker assosiasjoner til guder og gudinners slektskapsrelasjoner. Slektskap er en tematisk bakgrunn for store deler av norrøn mytologi (se f.eks. Clunies Ross 1994: 56–60). Derfor kan man kanskje tilskrive denne uttrykksmåten en viss assosiativ effekt i norrøn kontekst?
Ving-ﬁórr om Tor (ﬁrymskvi›a 1): Alvíssmál 6, tulene (Skj I B: 660, IV, d); Hlórri›i (ﬁrymskvi›a 8, 14, 31): en strofe i Gautrekssaga (Skj II B: 348, strofe 24), Hymiskvi›a 4, 16, 27, 29,
37, Lokasenna 54, tulene (Skj I B: 660, IV, d).
Richard M. Meyer (1889: 240–296) kaller disse uttrykkene for “tvillingformler” (“Zwillingsformeln”); Elena A. Gureviç (1986) kaller dem for “formulaiske par” (“formulaic pairs”).
Æsir–alfar: Vƒluspá 48, Hávamál 143, 159, 160, Grímnismál 4, Skírnismál 7, 17, 18, Lokasenna 2, 13, 30, Sigrdrífumál 18, Fáfnismál 13.
Æsir–ásynjur: Lokasenna 11, 31, ﬁrymskvi›a 14, Baldrs draumar 1, Sigrdrífumál 4.

163

BERNT ØYVIND THORVALDSEN
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

34

ﬁá kva› (ﬂat), X, / Y: ﬁrymskvi›a 15, 17, 18, 20, 22, 25, 30, Rígsﬂula 47, Helgakvi›a Hundingsbana I 54, Brot af Sigur›arkvi›u 8, 11, Gu›rúnarkvi›a I 4, 6, 12, 17, 18, 23, 24, 25, Atlakvi›a 12, 23, Gu›rúnarhvƒt 4, 8, Ham›ismál 14, Grottasƒngr 4.
Ok hann ﬂat or›a / alls fyrst um kva›: ﬁrymskvi›a 2, 3, 9, 12, Brot af Sigur›arkvi›u 6, Oddrúnargrátr 3.
Lokasenna 17, 20, 22, 26, 30, 32, 34, 38, 40, 46, 48, 56, 57, 59, 61, 63.
Ǿrr ertu, X, / ok ørviti (samt ulike varianter): Grímnismál 51, Lokasenna 21, 29, 47, Helgakvi›a Hundingsbana II 34, Oddrúnargrátr 11.
Holm-Olsen har ikke med “Atle” i sin oversettelse.
Det finnes også andre eksempler på formler som er nært knyttet direkte tale i eddadiktningen
(se Thorvaldsen 2007: 278, Meletinsky 1998 [1968]: 60–61).
Hos Saxo (bok 7, kapittel 7) fortelles det hvordan Hagbard forkledde seg som kvinne, for å
komme nær sin kjære Signe (overs. Zeeberg 2000: 310–316).
Her spiller stavrimet en avgjørende rolle for Holm-Olsens oversettelse. Diktet sier at Tor kommer ‘hjemmefra’ (heiman).
Hallberg (1954: 61) støtter Phillpotts’ argumentasjon.
Etter Bugges strofenummerering av Vƒluspá i Codex Regius finner vi dette “refrenget” i strofe
6, 9, 24 og 26 (Norrœn fornkvæ›i: 12–18); i Hauksbók er det å finne i strofe 6, 9, 22 og 28
(op.cit.: 19–26).
Ideen om Snorre Sturluson som forfatteren bak ﬁrymskvi›a, var det antakelig Åke Ohlmarks
(1948) som først lanserte i Eddans gudasånger: “Av det kräsna ordvalet och den väl träffade
stilen, miljön och klangfärgen att döma kunde det gott vara Snorre Sturluson själv, som författat den anonymt” (s. 285).
John Miles Foley (1995: 11–12) nevner et interessant eksempel på hvordan tradisjonelt dikterspråk kan fungere arkaiserende: Sørslavisk muslimsk epikk har beholdt verbformen aorist i
noen kontekster, på tross av at formen er falt ut av språket ellers.
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