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Anmeldt af Jens Peter Schjødt

François-Xavier Dillmanns bog om magi i Island er en bearbejdet og helt opdateret
udgave af hans disputats fra 1986, som i hvert fald i Danmark har været vanskeligt tilgængelig fra biblioteker. Og derfor er det naturligvis en stor gevinst, at forskere, der
beskæftiger sig med magi i Norden, nu har adgang til bogen, der i forhold til det tekstkorpus, der er valgt, er altomfattende; nærværende anmelder har i hvert fald ikke kunnet finde hentydninger til magi, som ikke er medtaget. Samtlige passager, der kan sættes i forbindelse med magiske aktiviteter, er således inddraget og analyseret. Som sådan
er der derfor slet ingen tvivl om, at bogen vil være til stor hjælp for såvel filologer, historikere, religionshistorikere og alle andre, der beskæftiger sig forskningsmæssigt med
emnet magi: Den er en guldgrube af henvisninger til kilder, der omtaler emnet; og brugsværdien bliver bestemt ikke mindre af nogle særdeles brugbare registre (som også er
næsten uundværlige i en bog, der er så omfattende, og hvor kilder og navne går igen i en
lang række forskellige sammenhænge).
Bogen indledes med nogle relative korte diskussioner af forskningssituationen, afgrænsning af emnet og af kilderne – diskussioner, som anmelderen ville have foretrukket var noget mere dybtgående, da der overordnet i forhold til alle tre emner er betydelige teoretiske problemer, som fx hvordan man definerer magi, og på hvilken måde man
kan bruge islændingesagaerne som kilder til den førkristne periode i Island, der opfattes
som et homogent område i henseende til magi (p. 16). Som alle, der har arbejdet med
denne kildegruppe vil vide, er der en overvældende mængde af bøger og artikler, der
drejer sig om netop denne problematik, og jeg skal vende tilbage til den i slutningen af
denne anmeldelse. Også forholdet mellem magi og religion har været meget omdiskuteret, og selv om en række problemer nævnes, er der mange aspekter, som udelades. Men
naturligvis kan man ikke inddrage alt – heller ikke alt, der er relevant, og det er derfor
også acceptabelt, at forfatteren simpelthen definerer sit emne som magisk/religiøse
repræsentationer og riter (p. 12).
Bogen er derefter inddelt i to hoveddele, hvor den første drejer sig om magien som
sådan, dvs. i hvilke sammenhænge og hvordan den blev brugt. Anden hoveddel handler
om magikerne: hvem de var, hvordan de praktiserede og hvordan de blev opfattet af det
omgivende samfund. På grund af emnets enorme kompleksitet er der som sagt mange
tekstpassager, der bliver brugt til belysning af flere forskellige delemner. Af samme
grund er der også mange forskellige muligheder for disponeringen af stoffet, men den
disposition, forfatteren har valgt, forekommer i de fleste tilfælde meget hensigtsmæssig,
og det ville næppe være muligt at optimere den meget i forhold til bogens målsætning.
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Overordnet set er fremstillingen deskriptiv, men dog samtidig analyserende og diskuterende. Dens grundighed er overvældende, og ligesom alle relevante passager fra sagaerne (og Landnámabók samt Íslendingabók) er behandlet, er også mængden af sekundærlitteratur enorm, og ikke mindst i det righoldige noteapparat tages mange punkter op,
hvor tidligere fremsatte synspunkter diskuteres og, for en dels vedkommende, tilbagevises, netop med henvisning til en næsten statistisk evidens, som det store kildemateriale
muliggør. Det gælder fx opfattelsen af, at magiske handlinger primært fandt sted om natten (pp. 102–109) eller at det primært var ældre, der udførte dem (pp. 161–167). Statistik virker ofte overbevisende, men i forhold til det kildemateriale, der inddrages, forekommer det i hvert fald denne anmelder, at der er visse problemer forbundet med
fremgangsmåden. Også det vil jeg komme tilbage til senere.
Det vil være ganske umuligt i en relativt kort anmeldelse at referere disse diskussioner, og jeg skal i det følgende blot nævne og diskutere et par af de steder, som forekommer mig mest interessante (hvilket på ingen måde betyder, at de øvrige ikke er interessante). Derefter skal jeg komme lidt nærmere ind på nogle punkter ved bogen, der
forekommer en anelse problematiske eller hvor der i hvert fald er rum for andre synspunkter, end dem forfatteren forfægter.
Som i mange andre kapitler er diskussionen af filologiske detaljer meget fremtrædende, når det gælder spørgsmålet om den magiske formåen på den ene side og intellektuelle evner mere generelt på den anden side (pp. 188–212). Disse to størrelser kan ikke
adskilles. Således er både juridiske og analytiske evner i almindelighed ofte tillagt magikeren. Som et eksempel på de diskussioner, der blev nævnt ovenfor, tages således i denne
forbindelse en længere diskussion at ordet fjƒlkunnigr (pp. 205–208) og dets betydningsudvikling. Det konkluderes, at ordet allerede i hedensk tid var nært knyttet til magi, og
at betydningerne ‘at vide meget’ og ‘have magisk viden’ altså var løbet sammen forud
for sagaernes nedskrivning. Denne behandling af magien som intellektuel disciplin i forhold til og overensstemmende med en række andre intellektuelle discipliner, medvirker
naturligvis til at modificere det synspunkt, vi ofte møder i forskningshistorien, at magikerne var perifere personer, der i en eller anden forstand stod uden for samfundets mainstream. Dette synspunkt, at magien så at sige ‘afmystificeres’ er i øvrigt ganske fremtrædende i store dele af bogen, og kan givetvis være et særdeles nyttigt korrektiv til den
nævnte opfattelse af magikerens særegenhed og dermed også være med til at placere
magien som en del af hverdagen, frem for noget, der nødvendigvis må ligge udenfor.
Et andet spørgsmål af stor relevans for ikke mindst den brug, religionshistorikere har
gjort af sagaerne, er forholdet mellem sejd og shamanisme. Det har spillet en overordentlig stor rolle for den måde, man har opfattet hovedlinjerne i den førkristne religion på,
ikke mindst gennem de seneste 10–15 år. Dette problemfelt diskuteres gennem et længere kapitel (pp. 269–308), hvor først og fremmest Dag Strömbäcks opfattelse tages
under behandling. Dillmann mener ikke, at hovedparten af de synspunkter, som både
Strömbäck og en række senere forskere er fremkommet med, og som gør sejd til den norrøne variant af det større shamanistiske kompleks, er holdbare. Igen er det på baggrund
af detaljerede filologiske og tekstkritiske analyser, der argumenteres, og især beskrivelsen i Eiríks saga rau›a i sine to versioner gøres til genstand for en længere diskussion. Forfatterens negative konklusion forekommer rimelig på baggrund af analyserne,
og jeg kan fuldt ud støtte op om hovedparten af de kritikpunkter, der rettes mod ‘shamanisme’-fortalerne: hovedparten af de argumenter, der baserer sig på sagateksterne, og
ikke mindst Eiríks saga rau›a, synes ikke at være holdbare og det er vanskeligt at finde
klare paralleller i de shamanistiske kulturer. På den anden side er der nogle kulturhistoriske fakta, man ikke kan komme uden om, nemlig at nordboerne i Mellemskandinavien
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var naboer til samerne eller ‘finnerne’, som de kaldte dem. Disse blev anset for særlig
trolddomskyndige og kunne hidkaldes for at udføre særlig stærk sejd. Det tyder dog på,
at der må have været tale om en art påvirkning, hvilket helt generelt også forekommer
mest sandsynligt. Kan man virkelig forestille sig, at de germansktalende folk længst
mod nord ikke skulle have ladet sig fascinere af denne – formentlig i udgangspunktet
helt fremmede – form for magi, og derfor have inddraget den, sikkert i en modificeret
form, i deres eget magiske univers? Det forekommer denne anmelder ganske usandsynligt. Dermed er naturligvis ikke sagt, at ‘shamanismen’ var et afgørende karakteristikum
ved de germansktalende nordboers religion. Umiddelbart må man anse det for lidet
sandsynligt, at de sydlige egne af Sverige og hele Danmark skulle have inddraget shamanistiske træk i deres magi, i hvert fald ikke som andet end løsrevne elementer, der
næppe ændrede det store ved den magi, man i forvejen praktiserede. Derfor er det også
sundt for forståelsen af feltet ‘Nordisk religion’ at der bliver sat spørgsmål ved antagelser, der bygger på kildeanalyser, der, som Dillmann her demonstrerer, ikke kan holde
for en nærmere efterprøvning.
Når det er sagt, illustrerer dette kapitel om sejd og shamanisme også en, for mig at
se, mere problematisk side ved bogen. For spørgsmålet, man må stille, er, om de kilder,
der her inddrages, overhovedet er egnede til at besvare spørgsmål vedr. den førkristne
religion, i hvert fald den type spørgsmål, som bogens forfatter stiller. Dette er en grundlæggende problemstilling, og jeg skal derfor gå lidt mere i detaljer med den.
Afhandlingen er som sagt i høj grad filologisk orienteret, hvilket naturligvis er meget
på sin plads, når man skal undersøge, hvad teksterne rent faktisk siger om et bestemt
fænomen, som altså i dette tilfælde er magi. Etableringen af tekstens ‘arketype’ er således en vigtig målsætning (p. 22). På den anden side er teksterne nedskrevet mere end
200 år efter kristendommens indførelse og tilhører i en vis forstand genren ‘historiske
romaner’. Det vil sige, at forfatterne bl.a. har brugt en mundtlig tradition til at konstruere en historie, som i den enkelte sagaforfatters øjne givetvis har været ‘historien’. Men
medfører en mundtlig tradition – som der i dag vist nok er bred enighed om må have
eksisteret – at man kan bruge sagaerne til at rekonstruere eksempelvis fordelingen af
magikere på forskellige kategorier af personer i førkristen tid? Jeg er ganske enig, når
Dillmann afviser synspunkterne hos Mogk, Baetke og deres efterfølgere, og når han dermed siger, at sagaerne faktisk kan bruges som kildemateriale til førkristne forhold. Men
hvor intimt et kendskab til detaljer i ritualbeskrivelserne kan man have haft efter mere
end to århundreder, hvor disse ritualer ikke er blevet udført (og hvis de er, så i hvert fald
i skikkelse af en kristen transformation)? Man kan efter min mening nok forvente, at en
række overordnede strukturer i fx mytologien har kunnet bevares eller basale træk i ritualerne (fx ‘omvendthed’, øjets magt etc.); men at en seance, som den ﬁorbjörg udfører i
Eiríks saga rau›a, med alle de mange detaljer om klædedragt og spisning skulle stå til
troende, forekommer mig aldeles usandsynligt. Bestemt kan der være træk, som fordi de
i øvrigt passer ind i det verdensbillede, som har eksisteret i førkristen tid, kan anses for
autentiske; men det har så til gengæld ikke noget at gøre med, hvilken tekstvariant, der
er den ældste: Om en tekst er skrevet 250 eller 300 år efter de handlinger, den beskriver,
fandt sted, kan umuligt gøre den store forskel. Der kan være tale om forskellige mundtlige overleveringer, forskellige tilbøjeligheder hos forfatterne, forskellige ‘stilarter’ etc.,
men det kan næppe have de store konsekvenser for vores muligheder for at vurdere, hvilken variant, der er mest ‘virkelighedsnær’ i forhold til den specifikke handling, der fandt
sted 2–300 år tidligere. I den forstand er det også vanskeligt at se, på hvilken måde islendingesagaerne skulle være mere ‘pålidelige’ end fx fornaldarsagaerne.
På samme måde må man også acceptere, at stilkrav og litterære konventioner samt
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bestemte ‘plots’ har medført, at bestemte kategorier af magikere er særlig fremtrædende
(eller ikke-fremtrædende) i de tekstgrupper, der her analyseres, uden at dette nødvendigvis afspejler en fortidig virkelighed. Jeg ønsker på ingen måde at sige, at der ikke kan
være pålidelige referencer til en fortidig virkelighed i sagaerne, men blot at vores muligheder for at skelne mellem træk, der hørte til i denne virkelighed på den ene side, og
træk, der af litterære hensyn er organiseret efter det ‘plot’, som de indgår i på den anden
side, er stort set umulig, hvis der alene tages udgangspunkt i filologien.
Personligt mener jeg, at etnografi, sammenlignende religionsvidenskab, kognitionsforskning og flere andre videnskaber er langt mere effektive redskaber til at forstå den
førkristne virkelighed ud fra sagamaterialet, end filologien. Naturligvis kan vi heller
ikke her nå sikre resultater, men det er jo historievidenskabens skæbne: vi konstruerer
modeller, som kan forklare et vist antal kildeudsagn i overensstemmelse med det verdenssyn, der synes mest realistisk i en bestemt tid (opfattelsen af historien er ikke den
samme i det 19. og det 21. århundrede). Vi konstruerer altså snarere modeller, end rekonstruerer virkeligheden. Og spørgsmålet må derfor være, på hvilket grundlag vi konstruerer disse modeller.
Når alt dette er sagt, skal der ikke stå nogen tvivl om, at Dillmanns afhandling er et
både imponerende og uhyre nyttigt værk. Alle udsagn inden for corpus, er som sagt medtaget, og den filologiske kompetence ligger på et meget højt niveau, som det også er tilfældet med det overblik, der demonstreres. I forhold til de præmisser som forfatteren
selv opstiller i indledningen er der tale om et særdeles solidt værk. Mine reservationer
ligger, som det er fremgået, på et teoretisk plan, og skyldes en helt anden opfattelse af,
hvad historieforskningen (og religionsforskningen) kan og bør gøre. Det er den slags kritik, der ofte munder ud i, at anmelderen ganske enkelt mener, at forfatteren skulle have
skrevet en anden bog, end den foreliggende. Det er der ikke tale om her. Jeg anerkender
til fulde den fortjeneste og den nytte, som analyser af denne type har; og jeg håber stærkt,
at andre emner kan belyses på tilsvarende måde. Men jeg er ikke overbevist om, at resultaterne udgør den bedste model til en forståelse af virkeligheden, som den var i Island i
perioden før år 1000. Det kan ikke afvises, at det er tilfældet, men undertegnede ville
have været mere overbevist, hvis argumenter ud over de filologiske havde været inddraget.
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