
Eddadikterna om Helge Hundingsbane
Wessén, Elias
Fornvännen 22, 1-30, 65-95
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1927_001
Ingår i: samla.raa.se



Eddadikterna om Helge Hundingsbane. 
Av 

ELIAS WESSÉN. 

I. 

jot det vanliga bruket i eddasångerna börjar Första 
kvädet om Helge Hundingsbane (HHu I) rent biogra
fiskt, med Helges födelse och uppväxt (str. 1—9). 
Helt flyktigt omtalas, att han 15 år gammal utförde 

sin första bragd och fällde Hunding (str. 10), därefter också alla 
dennes söner (str. 11—14). Sedan berättas i återstoden av dikten 
med bred utförlighet sagan om Sigrun och Helge. Det första 
mötet mellan hjälten och valkyrian äger rum efter slaget med 
Hundingssönerna. Hon talar om för honom, att hennes fader 
Hogne mot hennes vilja har fästat henne till Hodbrodd, Gran
mars son, men att hon har sagt denne, att hon avskyr honom. 
Helge lovar att värna henne mot Hodbrodd (str. 15—20). Han 

Nägra i uppsatsen förekommande förkortningar: 
HHu I = Första kvädet om Helge Hundingsbane. 
HHu II = Andra kvädet om Helge Hundingsbane. 
Även för övriga eddadikter användas gängse förkortningar: HHj = Kvädet 

om Helge Hjorvardsson, Hyndl. = Hyndluli6Ö, Vkv = Vqlundarkviöa, Reg = Re-
ginsmål, Fåfn = Fäfnismål, Guör. hv. = GuörtinarhvQt. 

ANF = Arkiv för Nordisk Filologi. 
Bugge, HD = S. Bugge, Helge-Digtene i den aeldre Edda, deres Hjem og 

Förbindelser (1896). 
DgF = Danmarks gamle Folkeviser. 
MM = Maal og Minne. 
PBB = Beiträge z. Geschichte d. deutschen Sprache u. Literatur, hrsg. v. 

Paul, Braune u. a. 
ZfdA = Zeitschrift ftir deutsches Altertum. 
ZfdPh = Zeitschrift fiir deutsche Philologie. 

1 — Fornvännen 1927. 
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samlar därför sina krigare och seglar till Granmarsönernas land 
(str. 21—31). Här följer en längre ordstrid mellan Sinfjotle, Helges 
bror, och Gudmund, Hodbrodds bror (str. 32—46). Genom "dag-
giga dalar, mörka lider" rida nu män till Hodbrodd med bud 
om den fientliga flottans ankomst (str. 47—50). Hodbrodd sänder 
ut ryttare for att kalla krigare till sin hjälp (str. 51, 52). Vid 
Frekastein mötas härarna; Helge var den ypperste kämpen i stri
den. Valkyrjor komma från himmelen och skydda hans liv. Till 
slut önskar Sigrun honom lycka till segern: i ro skall han nu 
råda över land och rike och njuta segerns lön, sin brud och det 
röda guld (str. 53—56). "Då var striden ändad." Därmed slutar 
också dikten. 

Under den natt, då Helge blev född, infunno sig nornorna 
i gården för att bestämma hans livsöde. De voro tydligen tre till 
antalet, liksom nornorna vid Yggdrasils ask och feerna vid barnets 
vagga i folksagan. Tre, icke fyra, äro därför också de väder
streck, som nämnas: öster, väster och norr. De önskade, säges 
det, att han skulle bli den ypperste och mest frejdade av alla 
hövdingar. "Med kraft snodde de ödestrådarna . . . De redde ut 
de gyllene trådarna och fäste dem mitt under himmelen. I öster 
och väster dolde de ändarna; däremellan skulle den frejdade äga 
land. Mot norr kastade Neres franka ett band; evigt bjöd hon 
det hålla." Den tredje nornan, "Neres franka", vars verksamhet 
här sättes i motsats till de båda andras, är olycksnornan, den 
onda feen, som med sina önskningar förtager verkningarna av 
det goda, som de två andra förkunnat för den nyfödde. Långt 
mot norr, till mörkrets och jättarnas värld, kastade hon sin ända 
och önskade, att den ödestråden alltid måtte hålla. Föreställ
ningen om norr som hemvist för det onda har ett starkt rotfäste 
i nordisk folktro och går med säkerhet långt tillbaka uti för
kastlig tid. 

De två goda nornorna och den tredje onda omtalas vid 
Nornagests födelse. Om de förra säges, att de talade vänligt till 
gossen och sade, att han skulle bliva en stor lyckoman. Men 
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den yngsta nornan tyckte, att hon hade blivit ringaktad av de 
båda andra, då de icke sporde henne till råds. Hon blev då vred 
i sitt sinne och ropade harmset, att de skulle upphöra med sina 
goda önskningar; "ty jag bestämmer det för hans öde, att han 
icke skall leva längre än det ljus brinner, som nu är tänt vid 
hans sida". 

Saxo berättar om konung Fridlev, att han ville utforska sin 
sons lycka. Han begav sig därför till gudahuset och fick där se 
tre diser (nymphae), som sutto på var sin stol. Den första av 
dem var god och blid och skänkte gossen skönhet och stor 
ynnest hos människorna. Den andra begåvade honom nådigt 
med en utomordentlig givmildhet. Men den tredje var ond och 
avundsam till sinnes, och hon skämde gossens framtid genom 
att spå honom snålhet. Därigenom förstörde hon de andras väl
gärningar genom sitt tillskott av ond skickelse. Fridlevs son fick 
också i framtiden på grund av sin blandade natur det dubbla 
tillnamnet den givmilde och den snåle. 

Den tredje nornan i Helge-dikten skulle helt säkert icke ha 
varit nämnd, om hon ej haft en egen, bestämd uppgift att fylla. 

Och framför allt: Helge-sagan var till sitt innehåll djupt 
tragisk, den handlade om Helges tidiga död som ett offer 
för släkthämnd och edsbrott. Det synes ur poetisk synpunkt 
otänkbart, att den skald, som införde den högtidliga scenen vid 
Helges födelse med nornorna, ödets gudinnor, skulle kunnat 
underlåta att däri inlägga en hänsyftning på hjältens senare öden 
och hans slut. 

Denna uppfattning av den tredje nornans roll har i huvud
sak redan uttalats av några äldre Edda-forskare — J. GRIMM 

(Deutsche Mythologie, 4. Aufl., s. 338), K. SIMROCK (Deutsche 
Mythologie, 6. Aufl., s. 341, Die Edda, 3. Aufl., s. 467), P. E. 
MULLER (Notae uberiores in Saxo, s. 179), S. GRUNDTVIG (Edda, s. 
221; Nordens Mythologi, s. 213), M. MOE (Hellenistiske og 
norske folketraditioner, tr. i Nordisk tidskrift 1879 och i Samlede 
skrifter 1, 1925, s. 40 f.) — men den har i senare tid, märk-
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värdigt nog, alldeles fallit i glömska.1 De invändningar, som F. 
DETTER framfört (ANF 4, s. 59 f.) — nipt Nera har i str. 2 deltagit 
i sina systrars goda önskningar och kan därför icke vara någon 
ond norna — synas mig vara alldeles irrevelanta. S. BUGGE säger 
emellertid uttryckligen, att "Fremstillingen i Helgekvadet afviger 
fra de fleste andre Sägn om Skjasbnemöer ved et Barns Födsel 
deri, at Helge ikke faar nogen ond Gave" (HD, s. 102). Också 
H. USSING framhåller, att "de tre Norner över altsaa den samme 
Virksomhet og arbejder i god Forstaaelse og Samklang med hin-
anden" (Heltekvadene i den celdre Edda, s. 34). Nipt Nera an
ses vara blott och bart en allmänbeteckning för nornorna. Rätt 
allmän torde den mening vara, som uttalas av L. WIMMER (Old-
nordisk Lasebog, s. 158): "Ved skaebnetrådene, som nornerne ud-
spsender i öst, vest og nord, bestemmer de graenserne for Helges 
rige."2 Detta är emellertid en feltolkning, lika väl som BUGGES 

därmed besläktade mening (Norrcen fornkvosoi, s. 408; HD, s. 82), 
att det med orden om nipt Nera skall antydas, att "Helges Be
römmelse altid skal leve i Norden" (likaså MULLENHOFF i ZfdA 23, 
s. 126, och GERING i Die Edda, s. 161). I ett annat sammanhang 
ifrågasätter BUGGE (HD, s. 191), att denna strof har diktats under 
intrycket av att Knut den store, som förut var konung i öster 
och väster (Danmark och England), förberedde eller redan hade 
fullbordat Norges erövring. A. BUGGE (Edda 1914, s. 359) tror 
också, att HHu I är en symbolisk dikt och att skalden har tänkt 
pä en samtida konung i Danmark och Norge; str. 4 tyder på 
att han i Norge haft sitt egentliga hem. Detta passar in på 
Magnus den gode. Att orden ä nororvega innehålla en "hentyd-

1 Nyligen har den dock ånyo framställts och pä ett synnerligen förtjänst
fullt sätt motiverats av NILS AHNLUND, i uppsatsen 'Norr om kyrkan' (Sv. 
Dagbl. 9/4 1925). 

2 Möjligen ligger denna uppfattning till grund för Reg. 14, som är yngre 
än HHu I och efterbildar dess uttryck. Det heter där om Sigurd, Yngva konr 
(jfr dttstafr Yngva HHu 1:55): "den hövdingen skall bliva mäktigast under 
solen (jfr HHu 1:2), hans Odestrådar ligga kring alla länder (prymr um oll 
lond erlogslmoj'. 
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ning til Norge", antages likaledes av F. JÖNSSON (Den oldnorske 
og oldislandske Litteraturs Historie, 2. Udg., 1, s. 60). Fantastisk 
är den förklaring, som förekommer hos LUNING (Die Edda, s. 318): 
"Die nornen bestimmen östlich und westlich die grenzen von 
Helgis reich, eine derselben zieht die grenze gegen die 'nord-
wege', die nach Niflheim zu Hel ftihren; und zwar soll diese 
grenze ewig bestehen; Helgi soll also nicht zu Hel, sondern nach 
Valhalla kommen." Snarlik är tankegången hos DETTER (ANF 4, 
s. 62): "Bedenken wir n u n . . . dass Helgi im Siiden durch die 
Hand Dagrs fällt, so gewinnen wir eine neue Deutung, wonach 
die drei im Westen, Osten u. Norden befestigten Schicksalsfäden 
Helgi vor den Gefahren, welche von diesen Weltgegenden drohen, 
schiitzen, während im Siiden ein solcher Schutz fehlt." 

"Neres franka" (nipt Nera) är sålunda icke en generell be
teckning för nornan (= nornorna); det är namn pä en av dem. 
Vem denne Nere är, vet man icke. Även den språkliga tolkningen 
av namnet är dunkel. Det förekommer för övrigt endast i Gaut-
reks saga, tillhörande en jarl, Vikars son; här är det emellertid 
en kortform för det vanligare namnet Neridr (Die Gautrekssaga, 
hrsg. von W. RANISCH, S. LXIX). Helgekvädels Neri förklaras av 
BUGGE (HD, s. 96 f.) och NOREEN (Aisl. Gr.4 § 82:6) som utvecklat 
ur Norui, bestämd, form av adj. norr; såväl Norr som (anal. 
ombildat) Norui förekommer som namn på en jätte, fader till 
Natten. Emellertid synes det ovisst, om nipt Nera tär skiljas 
från det nipt Nära, som förekommer i Egils Hofuölausn. Det 
är där beteckning för Hel. Då man lagt märke till den be
nägenhet för att använda litterära lån, som är utmärkande 
för HHu I, tvivlar man icke på möjligheten härav, ehuru källan 
naturligtvis ingalunda behöver vara just Hofuölausn. Nära är där 
bundet i rim med ara. Nari eller Narfi är enligt Snorre namn 
på en av Lokes söner; "Nares franka" är sålunda Hel. I Yng
lingatal, strofen om Dyggve, betecknas "Lokes dotter" (Loka 
meer), d. v. s. Hel, även som "Ulvs och Narves hästdis" (lodis 
Ulfs ok Narfa). Det förefaller icke osannolikt, att diktaren av 
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HHu I som den onda nornan tänkt sig Hel, vars rike, det mörka 
och kalla Niflheim, ju låg långt i norr.1 

Men om det förhäller sig på detta sätt med nornorna i 
HHu I, något varom man enligt min mening knappast har skäl 
att tvivla, så kastar det ljus även över ett mycket omdebatterat 
uttryck i det följande. Det berättas i str. 5 och 6 om korparna, 
som sitta i det höga trädet och fröjda sig över hjältens födelse. 
De ha länge varit svultna, men nu är dagen kommen för dem. 
Helge skall ge dem rikligt med föda. "Han är vargars vän; vi 
skola vara glada." Korpar och vargar äro välkända tillbehör till 
den isländska poesien; om deras uppgift på detta ställe kan man 
därför icke misstaga sig. Deras glädje synes emellertid icke i 
och för sig kunna vara anledning till sorg för en nyfödd hjälte 
och hans moder. Det är m. a. o. svårt att förstå första delen av 
strof 5 ("En ting var till sorg för Ylvingars ättling och för den 
unga kvinna, som födde sin älskling") och dess samband med 
det följande. Flera forskare (EGILSSON, BUGGE, BOER) ha till och 
med ansett det ofrånkomligt att tillfoga en negation och därmed 
vända om satsen till dess motsats.2 Enligt min mening är 
detta varken nödvändigt eller befogat. Korparnas uppträdande 
här är ett dubbelvarsel, liksom nornornas besök. Helge skall vis
serligen bli en väldig kämpe, döda många fiender och hämnas 
sin fader, men han skall också själv falla tidigt. "Korpen i trädet" 
(d håm meidi) kan visserligen vara ett gott järtecken (Reg. 20), 

1 Ordet urSr (flit. wurt, fs. wurd, fe. wyrd) betyder framför allt 'det onda 
ödet, olyckan, döden'. Den personifierade UrÖr kommer därför i föreställnings
sättet lätt nog att sammanfalla med Hel. Identitet av Urd och Hel antages bl. a. 
av SIMROCK (aa) och V. RYDBERG (Undersökningar i germansk mytologi I, 
s. 299 f., 341 f.). [Jfr numera även R. HöCKERT, Vijluspa och vanerkriget I, s. 72 f.]. 

2 Neitt var at angri (BUQOE) eller Eitt varat angr (EGILSSON). BUQOE 
anser, att "Sammanhangen kraaver denne Mening. Forfatteren, som ender Digtet 
med at prise Helges Seier og Lykke, kan ikke her hentyde til hans tidlige Dad" 
(HD, s. 82 n. 3). BUQOE vidtar även i övrigt mycket ingripande förändringar i 
handskriftens text beträffande denna strof. 
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men i regeln bådar han dock olycka och död.1 Den föreställ
ningen avser den välkända bilden säkerligen att framkalla just här. 

Två onda varsel äro sålunda ställda i diktens början. Man 
väntade efter detta ovillkorligen ett olyckligt slut. Ett sådant har 
ju ocksä tillhört Helge-sagan; vi finna det bevarat och utvecklat 
till huvudämnet i HHu II. Men diktaren av HHu I har låtit det 
ligga, fastän han i början haft sin uppmärksamhet sä starkt in
riktad på just detta. Han avbryter, då han fört sin hjälte pä segerns 
höjdpunkt.2 Ingen eddadikt handlar om hjältelycka och kamp
glädje i sä hög grad som HHu I. I detta avseende avviker den på 
ett högst märkligt sätt från alla andra nordiska och germanska 
hjältekväden, som alltid äro präglade av en djup mänsklig tragik. 

Redan i den del av sagan om Helge och Sigrun, som be
handlas i HHu I, låg ett mäktigt tragiskt motiv. Sigruns fader 
Hogne stod i striden bland Helges fiender, och han tillhörde 
dem, som sedan lågo döda på valplatsen. Men skalden visar 
intet intresse för denna konflikt. Sigrun vidrör den ej med ett 
enda ord i diktens segerjublande slutstrofer. 

Även i ett annat avseende stämma början och slut mycket 
illa överens. Dikten är brett anlagd. En sådan början som i 

1 Se de av DETTER och HEINZEL (2, s. 319 f.) anförda exemplen. Särskilt 
är att märka, hurusom i Bröt — en dikt som bevisligen påverkat HHu I — "kor
pen i trädet" (hrafn at meiöij icke alls gläder sig över det dräp, som nyss förut 
blivit begånget, utan olycksbådande talar om den stundande hämnden. 

2 Enligt BUQOE (HD, s. 141) skulle HHu 1, fastän det är den yngre dikten, 
ha bevarat en äldre sagoform än HHu II; Helges kamp med Hodbrodd gäller 
här ännu i främsta rummet land och rike, icke Sigrun. Det tragiska slutet 
skulle ej ha tillhört denna sagoform. Häremot mäste emellertid invändas, att 
författaren av HHu I i den språkliga formen är i hög grad påverkad av HHu II, 
säsom BUOQE själv har visat. Han har sålunda bevisligen känt till just HHu II 
och dess rikt utvecklade Sigrun-saga. — Den märkliga avslutningen av HHu I 
beror delvis, menar BUQOE (s. 67), pä inverkan frän en irisk berättelse om 
Tröjas förstöring. Dä BUOQE enligt min mening pä viktiga punkter missförstått 
de första stroferna, har han icke nätt fram till en riktig helhetsuppfattning av 
dikten. Det intryck, som BUGGE (i likhet med en del senare forskare) fått av 
HHu I, att den skulle ha bevarat en del ursprungligt historiskt stoff, meta än 
HHu II, har sin grund i en missuppfattning. Det beror pä att HHu I, säsom jag 
nedan skall visa, i ovanligt hög grad är påverkad av skaldekvädenas teknik 
och framställningssätt. 
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HHu 1 väcker ovillkorligen förväntningar om en fullständig skil
dring av hjältens öden ända till hans slut. Men HHu 1 är i stället 
ett utpräglat episodiskt kväde. Om Sigrunsagan hade varit det 
egentliga ämnet, måste man säga, att slutet saknas. Komposi
tionen är tydligen diktens svaga sida. Man har svårt att från 
denna synpunkt karaktärisera dess innehåll. 

Till det ogynnsamma intrycket bidrager också i hög grad 
den långa trätan mellan Helges bror Sinfjotle och Gudmund 
Granmarsson (str. 32—46), som upptager drygt fjärdedelen av 
diktens hela omfång. Den raska berättelsen brytes plötsligt av, 
och handlingen står i 15 strofer helt stilla. Man har ansett, att 
denna ordstrid (eller åtminstone större delen av den) från början 
ej hört med till dikten utan är ett senare inskott. Säkerligen 
dock utan grund. Det finns ingenting vare sig i innehåll eller 
form, som berättigar till ett sådant antagande.1 I och för sig låg 
det för fornnordisk uppfattning icke någonting onaturligt eller 
motbjudande i en sådan träta, även om för modärn stilkänsla 
den råa och simpla tonen betänkligt sticker av mot den heroiska 
framställningen i övrigt. Två eddakväden utgöras i sin helhet av 
ganska mustiga ordstrider (Härbärösliöö, Lokasenna). Här föregås 
det stora vapenskiftet mellan huvudkämparna Helge och Hod
brodd av en ordstrid mellan deras bröder. Denna har nog från 

1 NECKEL har påpekat {Beiträge zur Eddaforschung, s. 360), att samman
hanget i det parti av dikten, som innehåller Sinfjotles och Gttdmunds träta, är 
bristfälligt. Pä Sinfjotles ord i str. 34 (och 35) följer Gudmunds svar först i 
str. 44. Det som står däremellan, sålunda str. 36—43, skulle vara en interpola-
tion, oskickligt anknuten till det föregående och det efterföljande. För min del 
är jag icke övertygad om att sä är fallet. En dylik oskicklighet i sammanhanget 
kan man mycket väl tilltro författaren av HHu 1 med det rätt mekaniska sätt att 
arbeta, som tycks vara utmärkande för honom. Mellan detta parti och övriga 
delar av dikten finnes en viss olikhet, dock icke alltför framträdande, med av
seende pä de appositiva variationernas anbringande. NECKEL förbiser emellertid, 
att det är rätt naturligt, om trätan och den berättande delen äro nägot olika i 
stil, och hans slutsatser äro därför icke bindande. Gudmunds slutord tfll Sin
fjotle: Deili grom vi6 pik "Mä trollen träta med dig!" synas icke naturliga, 
om de bådas mellanhavande inskränkt sig till blott tvä repliker, en av dem 
vär: de synas förutsätta en längre ordväxling. Den egentliga trätan (deila) 
börjar just med str. 36. 
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början hört med, om den också på ett oformligt sätt stör dik
tens komposition. 

Skaldens styrka ligger sålunda icke i helheten, i komposi
tionen, utan i vissa detaljer, i episoderna. Bland dessa må nämnas 
den praktfulla början om hjältens födelse (str. 1—8), mötet mellan 
Helge och Sigrun (str. 15—20) och framför allt den pompösa 
skildringen av sjöfärden och stormen (str. 22—31). I hela den 
isländska litteraturen finns icke maken till denna. Här är skalden 
med med liv och lust. Vikingalivet fyller hans fantasi. 

De iakttagelser, som vi gjort beträffande diktens komposi
tion, bekräftas i viss mån, om vi vända vår uppmärksamhet till 
stilen. 

Av stort intresse äro i detta avseende redan själva begyn
nelseorden: 

År vas alda, pat er ärar gullo, 
hnigo heilog votn af Himinfjqllom: 
pd hafbi . . . . 

Flera andra eddadikter börja på liknande sätt. I Hamöismäl 
heter det: 

Vara pat nu, né i geer, 
pa t kefir långt lioit stban, 
er hvatti Guorun, Giuka borin, 
sono sina unga at hefna Svanhildar. 

Ofta möta vi ordet dr 'fordom en gång, en gång för länge
sedan' i diktens början alldeles som här. Så i Atlakviöa, Guörti-
narkviöa I, Siguröarkviöa in skämma samt i de båda sena guda
sångerna Hymiskviöa och Rigshula. Men det praktfulla uppslaget 
i HHu I intager dock en plats för sig. Det väcker helt andra före
ställningar. År vas a lda . . . "Det var i tidernas begynnelse," 
Helges födelse förlägges sålunda ej blott till det längesedan för
flutna, utan till själva den mytiska sagoåldern. SYMONS (PBB 4, 
s. 173) och BUGGE (HD, s. 14) ha med skäl framhållit, att begyn
nelseorden äro en efterbildning av Vgluspä str. 3: 

K. VITTERHETS HISTORIE 
OCH ANTIKVITETSAKADEMIENS 
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År vas alda, pat er Ymir byggoi. 

Här är det fråga om världsåldrarnas gryning, och orden äro 
på sin rätta plats. Däremot är det obefogat och orimligt — icke 
bara "lidt fordringsfuldt", som BUGGE säger — att bruka dem om 
Helge Hundingsbane och låta honom födas till världen i urtiden. 

Men om det förhåller sig på detta sätt, att versen är ett illa 
anbragt litterärt lån, så säger det oss något om skaldens stil 
och smak. Vi få inte alltid söka realiteter bakom hans ord: 
det är det praktfulla, det glänsande uttrycket han eftersträvar. 
Det är därför icke visst, att det ligger något bestämt bakom de 
på Ar vas alda följande orden — man har sagt, att örnarna 
skreko av glädje över det byte de skulle få —; det är en allmän 
mytisk naturskildring med örnar och heliga vatten, föranledd av 
den första raden.1 

"Korpen i det höga trädet" — som otvivelaktigt är ett lån, 
sannolikt från Det gamla Sigurdskvädet (Bröt) — låter oss veta, 
att "Sigmunds son, ett dygn gammal, redan står rustad i brynja". 
Det är av vikt, att detta uttryck rätt uppfattas. Det innebär icke 
blott, att Helge skall bli en tapper krigare. Det har en motsva
righet i gudasagan, där det berättas om Vale, Balders broder 
och hämnare, att han nattgammal var färdig att strida (VQIU-

spå 32). Härifrån är motivet utan tvivel hämtat. Orden ha sä
lunda i fråga om Helge symbolisk betydelse. Likheten mellan 
Baldersmyten och Helgesagan är den, att det är fråga om hämnd 
för en frände. Det är detta, som skalden velat uttrycka i den 
lånade frasen. Men om det också passar väl för en gudason, att 
han nattgammal strider, verkar det främmande och onaturligt i 
hjältesagan. Därtill kommer, att det i själva verket dröjer femton 
år, innan Helge utför hämnden och dödar Hunding (str. 10). 

Att Helges första bedrift, striden med Hunding, var en faders-

1 DETTER O. HEINZEL förmoda, att orden pats ärar gullo, hnigo heilog 
votn af Himinfiqllom inspirerats av Vgluspä 59 (falla forsar, flygr orn yfir, 
sä er å fialli fiska veidir). Det förefaller särdeles möjligt. Den genomgående 
tanken i Vqluspä är ju den, att det tillstånd, som en gäng varit i tidernas be
gynnelse, skall återvända pä den nyfödda jorden. 
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hämnd, kan nämligen med hänsyn till HHu II icke betvivlas. 
Detta ursprungliga element av sagan måste ha varit känt för 
diktaren av HHu I. Men ej nog härmed. Det synes ligga till 
grund för hans egen framställning, även om han rör sig med 
oklara antydningar: i strof 5 omtalas endast modern (likaså i 
strof 1), i strof 9 säges, att Helge växte upp i sina vänners hägn 
(fyr vina briösti), och i strof 6 framskymtar hämndemotivet. Men 
vem är i så fall den vist, som namnes i strof 7 och som ger åt 
den nyfödde såväl namn som namnfäste i vapen och gårdar? 
Volsungasagan har identifierat honom med Sigmund: Sigmundr 
var pd kominn frå orrostu ok gekk med einum lauk i möt syni 
sinum. Denna nya uppfattning är otvivelaktigt en följd av Helge
sagans sammankoppling med Volsunga-sagan: Sigmund, som nu 
blev Helges fader (redan i HHu II), måste sparas till ett senare 
tillfälle och hans död hämnas av Sigurd. Har månne redan för
fattaren av HHu I med vlsi i strof 7 avsett Sigmund, ehuru han 
egendomligt nog ej namnes vid namn? I så fall föreligger i 
dikten själv en motsägelse mellan två olika former av sagan, en 
äldre och en yngre, en oklarhet som författaren ej brytt sig om 
att avlägsna. — 

Kampglädje och lycka präglar dikten från början till slut. 
Till stämningen svarar stilen: en feststil genomströmmad av väl
ljud, mättad med upphöjda, litterära uttryck.1 Man förlåter och 
glömmer lätt nog i denna klingande poesi, att en och annan 
fras är lånad eller passar mindre väl i sammanhanget. 

En individuell skaldenatur framträder helt visst också i bö
jelsen för kraftiga, färgrika synbilder. Skeppen äro fagert ut
styrda (fagrbuin str. 31), de äro blåsvarta och smyckade med guld 
(buin gulli str. 23, bläsvort ok buin gulli str. 50). Som krigstecken 
hissar Sinfjotle vid skeppsrån en röd sköld med rand av guld 
(slgng upp vid rå rauöom skildl, rqnd var ör gulli str. 33); HHu II 
har på motsvarande ställe blott en gyllene stridsfana (gunnfanl 
gullinn). Ibland bli kanske ljuseffekterna väl kraftiga, säsom i 
str. 15: 

1 F. PAASCHE i Norsk litteraturhistorie 1, s. 111. 



12 Elias Wessén. 

pd brä Hörna af Logafigllom, . ' 
en af peim llömom leiptrir kvömo. 

I strålglans och blixtars sken kommer valkyrjan Sigrun första 
gången till Helge, och platsen får det betecknande namnet Låga
fjällen. 

Lika utpräglad är glädjen åt hörselns förnimmelser, vapnens 
klang och årornas plaskande, vågornas dån och stormens brak: 

Värd ära ymr ok iårna glymr, 
brast rond vid rqnd, roro vikingar; 
eisandi gekk und gilingom 
lofdungs floti londom fiarri. 

Svä var at heyra, er saman kvömo 
Kolgo systir ok kilir langir, 
sem bigrg eoa brlm brotna myndi (str. 27, 28). 

Påfallande talrika äro orden för 'buller, larm': prymr (alma) 
16, (randa) rymr 17, (dolga) dy nr 20, (ära) ymr, (iårna) glymr 
27, (geira) gnyr 54, vigprima 7, röma 25. En rent suggestiv 
kraft framträder onekligen i de sedan gammalt beundrade första 
stroferna, trots det att så många motiv där äro lånade från olika håll.1 

HHu I är ett enhetligt verk, som uti komposition, i stil och 
språk röjer personliga drag, starkare än kanske något annat edda-
kväde.2 Och ändå befinner man sig ingenstädes inom Eddan så 
pä gränsen till skaldedikt som här. Om skaldediktningen erinrar 
framför allt, såsom av flera eddaforskare redan framhållits, det 
brett skildrande maneret i de bästa partierna av HHu I. Beskri
vandet tar större utrymme än i eddakvädena annars är vanligt. 

1 Enligt LONINO (Die Edda, s.'317) och BUGGE (HD, s. 80) avses med de 
heliga vatten, som strömma ned från Himmelfjällen, äskregn. Under våldsamt 
oväder och örnars skri var det sälunda, som hjälten föddes till världen. 

2 Dikten synes också ha blivit sällsynt väl bevarad, fullständigt eller sä 
gott som fullständigt (detta i likhet med andra sena dikter: Gripisspå, Loka
senna o. a.). Därför behöver man emellertid ingalunda med BUGGE (HD, s. 69) 
antaga, att författaren — som varit "en litteraer og efter Tidens og Forholdenes 
Lejlighed laerd Mand" —själv nedskrivit eller-låtit nedskriva sin dikt och att 
vår bevarade text genom uteslutande skriftlig tradition går tillbaka pä denna 
första nedskrift. 
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Härmed sammanhänger böjelsen för ordrik upprepning1 och för 
namn och namnuppräkningar (varom mera nedan). 

Ingen eddadikt (med undantag av Hymiskvida) är så rik på 
kenningar 2 och framför allt på direkta poetiska beteckningar 
(heiti). Enastående inom Eddan äro sådana kenningar som stag-
stiörnmarr och rakka higrtr för''skepp', vefnisting för 'segel', möd-
akarn för 'hjärta', måna salr för 'himmelen'. Mytologiska ken
ningar förekomma, sådana som geir-Mimir för Hunding, Vidris 
grey för 'vargar' och Hugins barr tör 'liken på slagfältet'. Från 
sagan ha hämtats uttrycken Fröoa frior och åttstafr Yngva, båda 
här använda i oegentlig och oursprunglig mening. Beteckningarna 
för 'hövding, konung' äro icke mindre än tjugoen, de förekomma 
sammanlagt inemot fyrtio gånger och spela följaktligen en icke 
ringa roll för själva verstekniken. Allitterationsmöjligheterna äro 
faktiskt obegränsade, så snart begreppet 'hövding' är med.8 

Ännu mer anmärkningsvärt är kanske, att intet annat edda-
kväde torde innehålla så många ord, som annars äro ovanliga 
eller icke alls äro kända från annat håll, vare sig i isländsk 
prosa eller poesi. Mestadels är det emellertid härvidlag icke fråga 
om gamla, för övrigt utdöda eller sällsynta ord, såsom i de ålder
domligaste eddakvädena i regeln är fallet med dylika ana% 
rieyöfisva, utan om nybildningar, framför allt sammansättningar. 
Även detta är ju en likhet med skaldespråket, där förmågan av 
sammansättning är så stor och har en så väsentlig uppgift att 
fylla. En förteckning på dessa ord, varav en del äro kenningar, må 
här lämnas för att belysa detta drag i diktens språk: orlggpättr 
3, nororvegir 4, vigprima (jfr eggprima Eiriksmåi), itrlaukr 7, 

1 T. ex. strof 26, där mildinga mengi — dgglingar — siklingar beteckna 
detsamma; str. 49, där snwfgir kiölar — rakka hirtir — rår langar — skil-
dir margir — skafnar ärar — gvfukt liö Gylfa — glaSir Ylfingar utgöra delar 
av samma helhetsbild. 

2 JESSEN i ZfdPh 3, s. 42 f.; SYMONS i ZfdPh 18, s. 113 och i Die Lieder 
der Edda, s. cci; BUGGE, HD, s. 194 (enligt B. beror det starka bruket av ken
ningar på en speciell inverkan på denna dikt från irisk litteratur). 

3 Vokalallittererande äro gttingr, inftirr, allvaldr. Av konsonantiska allit-
terationer saknas blott n, sk och sp (samt p, som aldrig någonsin bildar allit
teration inom Eddan). 
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blöorekinn 9, nefgigld 12, higrstefna, valgiarn 13, geirmimir 14, 
ulfioi (eller [ulfvidr) 16, valstefna 19, iognögr 21, langhgfoaor 
24, w°7/3 a25 (f. ö. blott ett ex., fr. 1200-talet), vefnisting 26, Ag//* 
'manskap' 29, gialfrdyr 30, feiknalio 32, sundvgror 33, skollviss 37, 
svéviss 38, vargliöo, firinverk 41, gullbitlaor, forbergis, simul 42, 
tgttrughypia 43 (som namn på en trälkvinna i Rigspula), £7$/M 44, 
dgggöttr 47, tunhlio, iöreip 48, reginping 51, möoakarn 53, hialm-
vitr, sdrvitr 54 (jfr folkvitr Fåfn. och a/rtf/' Vkv., HHu II), dttstafr 
55 (f. ö. blott en gång belagt, i en dikt av Arnor jarlaskald). 

Det finns rent av vissa ord och uttryck, för vilka skalden 
synes ha utpräglad förkärlek: 

prymr, rymr, ymr och glymr; 
higrstefna och valstefna (jfr higrping HHu I och Guör. hv.); 
gialfrdyr och brimdyr (jfr brimsvin i HymiskviSa); 
hialmvitr och sdrvitr; 
skollviss och svéviss; 
gunnar giarnir 34, giarnir gunni at heyia 52 och valgiarn 13; 
alltrauor flugar 53, flugtrauor 35 och flugartrauor 55: enda 

motsvarigheten inom Eddan är / /ö#c trauor i HHu II: 20; 
hermdar hugr 31 och hermoar litr 48: ordet hermo saknas 

f. ö. fullständigt i Eddan och är även annars icke vanligt; 
t/an wS/s fos /w/A/a ^rdra gvfra 12 och z>d« ra/wo 25: dessa 

uttryck, där ftf/z har avseende på strid, äro alldeles enastående 
inom såväl edda- som skaldediktning (jfr t. ex. kvébk grams 
pinig grcenask vdnir HHu II, fångs vän Reg., ulfs vän Fåfn.); 
i Torbjörn hornkloves Haraldskväde förekommer dock vceni två 
gånger i liknande uttryck: styriar vceni str. 9, römu vceni str. 17; 

ordet Hörni 9, 15 (2 ggr), 22: uttrycket bregba Hörna (15) 
även i HHu II; kenningen ögnar Hörni (22) även i Fåfn., varifrån 
den utan tvivel är hämtad; dessa sex belägg (varav fyra i HHu 1) 
äro de enda för ordet Hörni inom Eddan. 

Ett karaktäristiskt uttryck (ensamstående inom Eddan) är 
också det två gånger förekommande peir sialfir (30, 31). 

Vad ordböjningen beträffar, kan man påpeka ett par egen
domligheter för HHu I: dvala (ao) 'uppehålla, fördröja' 50 i st. f. 
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det vanliga dvelia (dvaloa), och märka (ao) 'visa' 46 i st. f. det 
vanliga merkia (kt), som också HHu II har på motsvarande ställe 
(jfr även raufa 'genomborra' 41; vanligare är i denna betydelse 
riufa). Formen Udd i 17 (av lida 'förgå') finns även i Atlamål. 

I belysning av diktens språkbruk och stil i det hela mäste 
också de enskilda uttrycken bedömas. 

1. I strof 7 berättas, att efter Helges födelse "hövdingen själv 
gick ur stridslarmet för att bringa den unge hjälten en ädel lök". 

Sialfr gekk vist or vigprimo 
ungom fora itrlauk grami. 

Men vad är detta för en "ädel lök", som överräcktes till den 
nyfödde, och vad är meningen med denna ceremoni? Islännin
garna på 1200-talet synas ej ha förstått saken bättre än vi. I 
Volsungasagan heter det: Sigmundr var pd kominn frå orrostu 
ok gekk med einum lauk i möt syni sinum. I senare tid har det 
gjorts många försök att komma till rätta med ordet itrlaukr.1 

Intet av dem synes tillfredsställande, icke heller det senast fram
ställda (B. M. ÖLSEN i ANF 39, s. 97 f. och W. WIGET ib. 41, 
s. 277 f.), enligt vilket itrlaukr skulle beteckna detsamma som 
rikisvgndr, rikissproti, d. v. s. kungastaven, spiran; "es ist also 
ein Machtsymbol, das der visi dem Neugeborenen iiberreicht: er 
anerkennt ihn als König." Spiran såsom kungligt attribut var 
säkerligen knappast känd här i Norden under vikingatiden; för 
den gamla hjältediktningen var den i varje fall fullkomligt främ
mande. Om nu en sådan nyhet också skulle ha införts av en 
sen skald i ett nydiktat hjältekväde, så vore det väl högst egen
domligt, om det skett i ett så dunkelt uttryck. Laukr förekommer 
annars i den isländska poesien i en rad kenningar för 'svärd': 
sdrlaukr (benlaukr), blöolaukr, imunlaukr, randlaukr eller sära 

1 S. BUGGE, Norröne Skrifter af sagnhistorisk Indhold, s. 194, HD, s. 23 f.; 
L. WIMMER, Oldnordisk Lcesebog, s. 158; LONING, Die Edda, och F. JÖNSSON 
i Lex. poet: W. MANNHARDT, Germanische Mythen, s. 591 anm.; B. SYMONS, 
Die Lieder der Edda, s. CCLXXXVIII f. Såväl DETTER och HEINZEL som BOER 
(Die Edda) anse uttrycket oklart. 
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laukr, randar laukr, Mistar laukr. I likhet med E. A. KOCK (NO-

tationes norroena?, § 31) håller jag det för sannolikt, att det är 
samma betydelse, som avses här, om vi också sakna den be
stämning, som skulle krävas för en normal kenning.1 Genom 
flitigt bruk av en kenning kan huvudledet ensamt bli brukbart 
som poetisk beteckning ("halvkenning"). Vgndr 'stav', som i lik
het med laukr ofta förekommer i kenningar för 'svärd' (sär-, 
ben-, blöovgndr m. fl.), kan även ensamt beteckna vapnet (spjut 
eller svärd). Detsamma är även fallet med eldr. Till en viss grad 
ha vi givetvis att göra med poetiska metaforer. Ett mycket gam
malt exempel är brandr 'svärdsklinga, svärd' (fe. brond, mht. brant, 
ffr. brant, branc). Egendomlig är användningen av laukr i bety
delsen 'mast' (Lex. poet.). 

2. S. k. halvkenningar äro emellertid onekligen ganska säll
synta. Man har t. o. m. velat bestrida deras förekomst i edda-
dikterna och den äldre skaldepoesien.2 Nu finns likväl just uti 
HHu I ännu ett uttryck, som enligt min mening måste tolkas på 
detta sätt. Det är orden almr itrborinn i slrof 9, varmed åsyftas 
den unge Helge. 

pd nam at växa fyr vina briösti 
almr itrborinn ynbis Hörna. 

F. JÖNSSON säger visserligen (Lex. poet.), att ordet itrborinn 
icke kan vara riktigt, "da almr ikke for sig kan betyde 'helt, 
mand'." Den textändring, som han föreslår (Eddalieder 2, s. 124, 
ANF 14, s. 200), är emellertid högst orimlig (alms grr borenn 
ynpes ljöma 'der diener des bogens, begabt mit der wonne glanz'). 
Numera torde man väl allmänt vara ense om att detta är ett fall, 
då en textändring absolut icke är tillåten. Men även om man 

1 Det sammanhang, vari ordet står, synes också tala för betydelsen 'svärd': 
hövdingen gick ur s t r ids la rmet . Den supplering som behövdes gavs för före
ställningen ur sammanhanget: itrlaukr = stridens ädellök (jfr imunlaukr), d. v. s. 
svärd. Att svärdet namnes i följande strof (blödorm buinnj, utgör icke nägot 
hinder för tolkningen av itrlaukr som 'svärd'. 

2 S. BUQOE i Aarbeger 1889, s. 18 f.; R. MEISSNER, Die Kenningar der 
Skalden, s. 74 f.; E. A. KOCK, Notationes norrance, § 116. 
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skulle vilja föra ynbis lioma som en genitivbestämning till almr, 
såsom andra forskare föreslagit, så får man icke därigenom en 
regelrätt kenning för 'man'. Ty det är icke berättigat att i ynbis 
liöma söka en förvanskad kenning för 'guld' eller för 'svärd' 
(DETTER och HEINZEL, B. M. ÖLSEN i ANF 41, s. 102 f.). Utan 
tvivel är det riktigt att (såsom BUGGE, NECKEL, GENZMER O. a.) i 
stället uppfatta ynbis liöma som adverbiell bestämning till växa. 
parallellt sålunda med det föregående fyr vina briösti. Det är 
då, så vitt jag kan se, ofrånkomligt, att vi här ha att göra med 
en halvkenning. Den unge hjälten betecknas helt enkelt som en 
ädelvuxen alm.1 Att de båda uttrycken itrlaukr och almr itrborinn 
förekomma i närheten av varandra uti samma kväde, talar givet
vis för att de böra uppfattas på ett enhetligt sätt. 

3. I senare hälften av samma strof \$ 

Hann galt ok gaf gull verbungo, 
sparbi eigi hllmlr hodd blöbrekinn 

har ordet blöbrekinn vållat svårigheter. Den närmast till hands 
liggande översättningen 'blodbeslänkt' (jfr dreyrrekinn, stål blöbi 
rekin 'blodbestänkta svärd', reka blöb) är utan tvivel också den 
riktiga. Det har visserligen framhållits (BUGGE, HD, s. 30 f.; E. A. 
KOCK i ANF 38, s. 269 f.), att detta passar illa som epitet för 
en ung hjälte, som ännu icke har varit i strid. När man likvisst 
har i minnet, hur många egendomligheter i bruket av de poe
tiska uttrycksmedlen, som vi möta i HHu I, förefaller det som 
om betänksamheten åtminstone delvis borde få vika. En diktare, 

1 Som halvkenning har almr HHu I: 9 accepterats av MEISSNER (aa. s. 79): 
"Niemals scheint in älterer Skaldendichtung eine Bezeichnung fiir 'Baum' ohne 
Bestimmung fiir Mann gebraucht zu werden. Sehr auffallend ist daher almr itr
borinn HHu 1:9, wenn auch durch växa gestiitzt. Man konnte sich aber doch 
denken, dass die Vorstellung des jungen Heiden als eines aufwachsenden Bau-
mes diese prägnante Bezeichnung hervorgerufen hat. Insofern ist das als Halb-
kenning anzusehen, als die mit Baumnamen gebildeten Kenningar dabei ttnter-
stutzend mitgewirkt haben; eine Bestimmung nach der Art dieser Kenningar 
braucht nicht hinzugedacht zu werden." Härtill bör läggas, att skalden möj
ligen varit påverkad av ett uttryck i HHu II (str. 18), där Helge l iknas vid en 
ädelformad ask (ttrskapaör askrj. 

2 — Fornvännen 1927. 
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som rör sig med litterära lån, anbragta på ett ej fullt lyckligt 
sätt, som använder två halvkenningar och hos vilken vi finna 
de båda uttrycken Fröba fribr och Mistar man,• kunna vi kan
ske tilltro en tanklöshet sådan som detta blöbrekinn. I regeln 
var ju hövdingen 'blodbestänkt', då han, efter en segerrik strid, 
utdelade guld åt sina kämpar. De båda föreställningarna hörde 
så nära tillsammans, att den ena lätt framkallade den andra. 
Möjligen ha vi att göra med ett uttryck, som hämtats färdigt 
från en äldre dikt, liksom fallet också efter all sannolikhet är 
med den föregående versraden (jfr Hyndl. 2: hann geldr ok gefr 
gull verbungo). 

I andra fall är det ej fullt säkert, att skalden själv bär skul
den för de små svagheter i uttryckssättet, som förefinnas i texten. 
Det är åtminstone tänkbart, att de inkommit först i den senare 
traditionen och sålunda förvanskat den ursprungliga lydelsen. 

4. När Helge lovat Sigrun hjälp mot Hodbrodd, heter det i 
dikten (str. 21): "Allhärskaren sände budbärare därifrån genom 
luft och över hav för att bedja om följe". 

Sendi äro allvaldr paban, 
of löpt ok um Igg, lelbar at bibia. 

Uttrycket är egendomligt. Det leder ovillkorligen tanken på val-
kyrjorna, om vilka det ofta säges, att de rtba löpt ok Igg. Det 
är kanske icke helt uteslutet, att detta verkligen varit skaldens 
mening och att han med orden of löpt ok um Igg velat antyda, 
att det är Sigrun och hennes sköldmöar, som rida Helges ären
den. Men sannolikt är detta icke. Det är nämligen högst tvivel
aktigt, om han kunnat använda ordet ärr 'tjänare, sändeman' 
om kvinnliga varelser. Det finns för övrigt intet exempel på att 
valkyrjor sändas av människor som budbärare. Volsungasagans 
författare har säkerligen uppfattat meningen riktigt: Eptir petia 
sendir Helgi menn meb fégigfum at stefna at sér mgnnum. Flera 
eddaforskare ha emellertid förmodat, att det ursprungliga varit of 
land ok um Igg, som av en avskrivare tanklöst förväxlats med 

1 Märk även den oegentliga användningen av uttrycket fornspioll str. 36. 
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ett annat välkänt uttryck;1 möjligheten att det förhåller sig på 
detta sätt lär knappast kunna bestridas. 

5. Gudmunds fråga till de nyanlända vikingarna lyder så i 
str. 32: 

Hven er landreki, sä er lib i styrir, 
ok hann feiknalib férir at landi? 

Utom att ordet lib här förekommer två gånger, måste an
märkas, att Landreki 'landhärskaren' passar mycket illa som be
teckning för hövdingen på en vikingaflotta, som just kommer 
över havet från okänt land. Men i HHu II anföres denna halvstrof 
ur "Helgakvida" i följande form: 

Hven er fylkir, sd er flota styrir 
ok feiknalib forir at landi? 

Måhända har upptecknaren här erinrat sig den riktiga lydelsen 
av halvstrofen. 

6. Gudmunds fråga besvaras av Sinfjotle, Helges bror, om 
vilken det heter i den följande strofen (33): 

par var sundvgrbr, sd er svara kunni 
ok vib gblinga örbom skipta. 

Sinfjotle betecknas sålunda som sundvgrbr på Helges skepp. 
Sund kan näppeligen betyda någonting annat än 'farled, (trångt) 
farvatten'. Man seglade så vitt möjligt inomskärs, genom sund, 
och det gällde då att hålla noggrann utkik och passa på, att 
man ej stötte på skär och grund. Detta viktiga uppdrag ålåg en 
sundvgrbr'1 I strof 33 är emellertid seglatsen redan till ända, och 
Helges flotta ligger stilla för ankar i Unavågar, med den röda 
skölden hissad i förstammen på hövdingens skepp. 'Farleds
vakten' har då utan tvivel blivit avlöst av en 'hamnvakt',3 som 

1 B. M. OLSEN i ANF 39, s. 125. Enligt F. JÖNSSON (Norsk-isl. kultttr-
og sprogforhold, s. 91 n.) är rättelsen av löpt lill låt 'land' "det erieste rigtige". 

2 Jfr fno. bergvgrör 'udkig, vagt ombord under farten (da det gjaelder at 
undgaa berg d. e. skjaer o. lign.)'; rävgrdr. 

3 Jfr fno. festarvgrdr 'vagt ombord, medens skibet ligger fortoiet ved land'. 
Som sådan skildras Atle på Helge Hjorvardssons flotta (HHj 12—30). 
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har att föra ordet. Mot ordet sundvgrbr kan sålunda riktas samma 
invändning som mot landreki: det passar icke för situationen. 

7. Gudmund, som varit Hodbrodds 'strandvakt', sänder män 
med bud om fiendernas ankomst. De rida genom daggstänkta 
dalar, över mörka lider (str. 47). 

Skalf Mistar man, hvars megir förö. 

Det har gjorts många försök att tolka det dunkla uttrycket 
Mistar man.1 Av sammanhanget framgår, att det måste vara en 
kenning för 'jorden, marken'. Bugge har påpekat likheten med 
en vers i Atlakvida (str. 13), där det talas om nivlungarnas ritt 
till Atles land: 

hristisk gli Hunmgrk, par er harbmöbgir förö. 

'Hela gränsskogen lill hunnernas land skakade, där de hård
hugade foro.' Huvudordet i kenningen kan, formellt sett, vara 
antingen man 'häst' eller man 'hav', båda orden rikt företrädda 
i poesien. Något appellativt mist, t. är ej känt från fornspråket; 
nno. dial. mist 'dimma' är neutrum (liksom fvn. nisl. mistr).2 Det 
är f. ö., såsom B. M. Ölsen framhåller, "unaturlig at tasnke sig 
tågen som ridende på jorden, da der i stille vejr helt mangler 
det til begrebet 'at ride' horende bevaegelsemoment, medens 
tågen, når det blaeser, bevaager sig hen över jorden, uden at 

1 EJ Ja ,Sx.nandi, ed. Arnamagn.: valkyrjans häst = luften; LONINQ (Die 
Eida, s. 327) antager ett appellativum mist, f. 'dimma'; "vom nebel känn man 
saj;cn, dass er auf dem boden, besonders auf den höhen reitet, das nebelross 
ist also der boden"; G. VIGFUSSON (Icel. Diet.): mistar marr = 'the mist sea'= 
the clouds, the airy region; L. WIMMER (Oldn. Lasebog): Mists (valkyrjens) 
hav = luften (?); S. BUGGE (HD, s. 26 f.): mistar marr 'tågens hest' är en för
vanskning af ett fe. mistig mör 'det tägede fjsld'; DETTER O. HEINZEL: 'das 
Meer, auf dem Walkuren reiten'; B. M. OLSEN (ANF 39, s. 99 f.) vill fatta 
Mistarmarr som ett sammansatt ortnamn, 'Valkyrjebukten' (häremot talar dock 
bl. a., att vi ha dubbel allitteration, även pä marr). V. JÖNSSON (Eddalieder 2, 
s. 124; Lex. poet.) vill rätta marr till migrr 'jord' och sammanföra Mistar och 
megir: 'valkyrjans män '= krigare (jfr hermegir o. dyl.). Det förefaller dock, 
som on en säd in ordföljd vore alltför onaturlig för en eddadikt som HHu I. 
R. MEISSNER (Die Kenningar der Skalden, s. 88): "Unverständlich ist mistar 
marr HHu 1:47." 

2 I Solör förekommer dock även feminint genus. 
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denne, der i billedet svarer til hesten, bevaeger sig." Första ledet 
mäste därför vara valkyrjenamnet Mist, som ofta förekommer i 
skaldespråket, i kenningar för 'krigare', 'kamp', 'svärd' o. dyl. 
Det följer då av sig självt, att senare ledet måste vara marr 
'hav'. Valkyrjorna, tänktes visserligen ridande, uti luft och över 
land, men just därför kan omöjligen jorden betecknas som 'val
kyrjans häst'. Ytterst vanligt är nu i skaldepoesien, att havet 
benämnes 'sjökonungens land (väg)'. Omvänt skulle då jorden, 
med en djärv bild, kunna kallas för 'valkyrjans hav'. Ej sällan 
uppkomma, särskilt i yngre diktning, nya kenningar på detta 
sätt, genom ömvändning av förut existerande; förutsättningen är 
då givetvis, att dessa äro mycket vanliga.1 Inom eddadikterna är 
visserligen ett sådant uttryck som 'valkyrjans hav' för 'jorden' 
något alldeles enastående. Men HHu I visar också, såsom vi hava 
sett, i stilistiskt avseende en mängd avvikelser från det i edda-
poesien normala. Liksom så mycket annat vittnar uttrycket Mistar 
marr om en stor förtrogenhet med skaldespråket och dess former 
hos Helgekvädets skald. 

Men icke blott stilen och ordförrådet visa skaldiska drag, utan 
hela framstäl lningssät tet , andan i dikten. Krigarföljet spe
lar en vida större roll än i hjältedikten annars är fallet. I övriga 
kväden är det den enskilde hjältens bedrifter och öden, som 
skildras. Helge åter är framför allt vikingahövdingen i flota 
mibiom. Hans strid mot Hunding, som måhända varit en mera 
personlig bragd, förbigås så flyktigt som möjligt. Det talas om 
massor av seglande skepp och massor av stridande kämpar. 

I str. 21 f. skildras Helges häruppbåd. Han sänder ut sina 
budbärare för att samla till härtåg (leibar at bidia) och frikostigt 
bjuda guld i lön. På utsatt mötesplats samlas kämparna i stora 
skaror (halir hundmargir). Då de långa drakskeppen i samlad 
flock segla utåt sundet, mönstras de av hövdingarna och utgöra 
tolv hundra trofasta män. Ännu större är dock den krigarskara, 

1 Ex.: elgver 'älgens hav', rådyris vorr 'rådjurets kölvatten' och vcgna 
gréihr 'vagnarnas hav' för jorden. 
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som kvarlämnas i kungsgården. När dagen gryr, låter Helge 
bryta ned skeppstälten, så att alla kämparna vakna och se mor
gondagern. Seglen flögo i topp. Årorna plaskade och vapnen 
rasslade, sköld slog mot sköld, vikingarna rodde; i brusande fart 
styrde flottan med stridsskaran ombord ut till havs. 

Förebilden till denna livfulla skildring är otvivelaktigt en 
verklig ledung, som bjudes ut av en nordisk allvaldr, 'envålds-
härskare'.1 Ordet leid i denna betydelse möter oss i eddakvädena 
endast här; en avledning därav är den vanliga beteckningen 
leidangr 'ledung' (fsv. lepung). Även i detaljer har diktaren helt 
visst haft ett verkligt härnadståg till sjöss för ögonen.2 Vi befinna 
oss mitt uppe i den historiska verkligheten. 

Helge prisas ej blott för sin tapperhet (fyrsir i folki, par er 
firar bgrdoz, éstr ä imo, alltraudr flugar), utan även för sin giv
mildhet. Han kallas för baugbroti. det säges att han frikostigt 
delade ut guld och skatter åt hirden (str. 9), och då han samlar 
sin flotta, lovar han guld i riklig mängd åt kämparna och deras 
söner (str. 21).3 Det är ju dessa egenskaper, som skalderna aldrig 

1 Det är anmärkningsvärt, att detta innehållsrika ord inom Eddan träffas 
endast i detta sammanhang. I skaldepoesien är det frän äldsta tid relativt van
ligt: i Ynglingatal om sveakungarna Visbur och Dyggve (a. Yngva piödar), i 
Haraldskväde om Harald härfager (a. austmanna), i Egils Arinbjarnarkvida oeh 
i en lausavisa av Egil om Erik hiodyx (allvaldr, allvalds sonr), i Gräfeldardråpa 
om Harald gråfäll, i Håkonarmäl om Håkon den gode. 

2 Dä skeppen om aftonen ligga förtöjda (fliöta knåtto) pä Unavägar, hissar 
"farledsvakten" Sinfjotle upp en röd sköld i förstammen på hövdingens skepp. 
Detta erinrar om den situation, som framställes i Upplandslagens bestämmelser 
om dubbel mansbot för dräp ä ledungsskepp (Manh. 11: 3): Kunungar biupwr le-
pungutt , sk ip l i g g a r j Iwghi, lyptingwr tiarldajicer, s k i e l d w r a s t a m p n i ; 
wwrparr pwr man dratpin före borpe ok bryggiu sporpe, liggi j twabote. Om 
rattar skigldr se HJ. FALK, Altnordische Waffenkunde, s. 119 f. I den norska 
Biarkeyiarréttr stadgas (Norges gamle Love 1, s. 335), såsom FALK påpekar, att 
köpmännen skola hafa sciolld rauöann uppi at medan peir liggia vid land. 
Egendomligt nog har Volsungasagans författare icke förstått meningen med den 
röda skölden. Han tror att den hör till Sinfjotles rustning: Sinfigtli stenar upp 
ok hefir hialm å hgfdi. . . ok gullrendan skigld fyrir sér. 

3 Helge karaktäriseras skarpast som hjälte, frän fornnordisk synpunkt, ge
nom sin motsats till Hundings söner (str. 10—12). Själv har han blott femton 
år gammal uppfyllt blodshämndens plikt och dräpt Hunding, Hundingssönerna 
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tröttnat att i varierande och dock enformiga uttryck framhålla hos 
de av dem prisade furstarna. Tonen är alltigenom skaldediktens. 

Men i detta lovprisande går den verkliga personskildringen 
förlorad. Det finns, som BUGGE framhåller, föga djup och inner
lighet i teckningen av hjälteparet Helge och Sigrun. Sigrun är 
valkyrja, en halvt överjordisk segermö. Blott beteckningen "Hog-
nes dotter" (str. 17, 56) säger oss, att hon verkligen är en män
niska. Motsatsen till HHu II med dess rika och levande framställ
ning av Helge och Sigrun är utomordentligt framträdande. Karak
tärsteckningen sker i hjältedikterna framför allt genom perso
nernas egna yttranden. HHu II består till större delen av dialog. 
Men i HHu I intar framställningen av yttre förhållanden, beskriv
ningen, ett vida större utrymme i förhållande till dialogen än 
annars är fallet.1 

Författaren av HHu I har varit sä förtrogen med det lovpri
sande skaldeväldet, att han helt enkelt ej förmått att skapa en 
hjältedikt i gammal stil. Hans dikt ger ett intryck, som är sär
eget blandat av fjärran urtid och samtida verklighet. 

Från den äldre poetiska traditionen, såväl inom Edda som 
skaldedikt, har författaren av HHu I sålunda hämtat mycket av 
sina uttrycksmedel. BUGGE (HD, s. 4—21) har genom noggranna 
jämförelser sökt bestämma, vilka dikter han känt till och varit 
påverkad av. På denna väg skulle man, menade han, kunna 
vinna även en tämligen noggrann och pålitlig dater ing av dikten. 
I vissa fall har BUGGE otvivelaktigt rätt, i andra är hans argu-

däremot kräva guld och ringar som bot för sin fader. Men ädlingen vägrade att 
lämna den fordrade mansboten och utmanade dem i stället till strid. Man erinrar 
sig den moraliska uppfattning, som Egil ger uttryck ät i Sonatorrek str. 15: 

Migk's torfyndr, sås trua knegum 
of alpiöS elgiar galga; 
pvit niflgöffr nidia steypir 
brööur hrer vid baugum seir. 

1 SOPHUS BUGGE ville förklara detta som beroende pä inflytande frän irisk 
diktning: berättelser om Tröjas förstöring, slaget vid Ross na Rig m. fl. ALEXAN
DER BUGGE har, som det synes med större rätt, framhållit som förebild den 
samtida skaldediktningen. 
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mentering mindre övertygande. B. M. ÖLSEN har (ANF 39, s. 117) 
med rätta framhållit, att flera av de av BUGGE påpekade likhe
terna säkerligen äro "begrundede i den for alle skjalde fselles 
poetiske teknik og ordförråd, uden at man behöver at antage 
umiddelbar påvirkning". Eddadikter, vilkas poetiska uttryckssätt 
tydligt efterbildats i HHu I och som därför måste vara äldre, äro 
HHu II, Vgluspå, Fåfnismål och Bröt af Siguröarkviöu.1 I en rad 
av skaldekväden från 1000- och 1100-talen har BUGGE funnit likheter 
med HHu I i stil och uttryck]: Ragnvald jarls Håttalykill (från o. 
1145), Ivar Ingemundssons Siguröarbålkr (o. 1140), Gisl Illuges-
sons Magniiskviöa (o. 1103), den skalden Halle tillskrivna dikten 
om Harald hårdrådes och Sven Estridssons möte i Göta älv 
1063, dikter av Bolverk och Tjodolv Arnorsson samt Arnor jarla
skald (mitten av 1000-talet). Endast i fråga om de först nämnda, 
Håttalykill, Siguröarbålkr och Magniiskviöa, föreligger fullt otve
tydig efterbildning av HHu I. Beträffande de övriga är det nog 
käl att kraftigt understryka BUQGES egen reservation (s. 5), "at 

det i mange Tilfaelde er umuligt med Sikkerhed at dragé den 
Graense, som skiller en Overensstemmelse mellem to Digte med 
Hensyn til poetisk Stil og Udtryk, som kun grunder sig derpaa 
at de to Digtere har digtet i det samme Sprog og under vaesentlig 
samme Forhold, fra den som godtgjor umiddelbar eller middel-
bar Paavirkning og Efterligning. Afgjorelsen er ofte en Skjons-
sag". Det är dessutom icke utan vidare sagt, att skaldedikten 
alltid är påverkad av HHu I. Det motsatta förhållandet synes i 
flera fall vara minst lika möjligt.2 

Det finnes (om HHu II undantages) knappast någon bevarad 
dikt, med vilken HHu I erbjuder så stora likheter som Torbjörn 

1 Bugge menar, att diktaren av HHu I även känt till Grimnismal, Rigsjmla, 
Vglundarkviäa, QuöriinarhvQt och Hamöismäl. — Redan i Codex Regius be
tecknas HHu II säsom det äldre kvädet genom sitt namn Vojsungakviöa en 
forna. 

2 A. BUGGE har (Edda 1914, s. 350 f.) sökt visa, att HHu I är författad av 
Arnor jarlaskald. Om förhållandet mellan HHu I och skaldediktningen se ytter
ligare NECKEL, Beiträge z. Eddaforschung, s. 365 f., B. M. ÖLSEN i ANF 39, 
s. 117 f. 
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hornkloves Haraldskväde — om man nu bortser från det olika 
stoffet, som betingas därav, att det ena är en skaldedikt till en 
levande furstes lov, det andra en eddadikt med ämne ur hjälte
sagan.1 Haraldskvädet tillhör en grupp av skaldedikter, som stå 
nära eddasångernas enkla form,2 HHu I är den bland hjältesångerna, 
som mest närmar sig skaldediktens stil och uttryckssätt. Haralds
kväde har en mytisk-heroisk anläggning, i det att innehållet ut
göres av ett samtal mellan en valkyrja och korparna från slag
fältet. Korparna tala här, liksom i HHu 1: 5 och 6. BUGGE har 
redan påpekat likheten mellan HHu I str. 25 vän erom römo och 
Haraldskvädes str. 17 es vitu römu vceni (str. 9 es vas styrjar 
vceni). Andra paralleller ha framdragits av B. M. ÖLSEN (ANF 39, 
s. 119 n.): HHu I str. 34 at sé Ylfingår austan komnir gunnar 
giarnir och Haraldskvädes Knerrir kömu austan kapps of lystlr, 
HHu I str. 24 langhgfdud skip och Haraldskvädes str. 7 ginandi 
hgfbum, HHu I str. 27 lärna glymr och Haraldskvädes isorn glumbu. 
Slutligen kan påpekas, att den breda skildringskonst genom hop-
ning av substantiv, som i det föregående framhållits som utmär
kande för HHu I, återfinnes just i Haraldskväde: str. 5 diupum 
rcedr kiölum — robnum rgndum — raubum skigldum — tlgrgubum 
ärum — tigldum drifnum; str. 8 hldbnir vdru peirhgtba — ok hvitra 
skialda — vigra vestrmna — ok valskra sverba; str. 19 feldum 
rdba peir raubum ok vel fagnendubum — sverbum silfrvgfbum — 
serkium hringofnum — gyltum andfetlum — ok grgfnum higlmum 
— hringum handbcerum. 

Det är sålunda omöjligt att på denna väg nå fram till en 
säker tidsbestämning av dikten. Att den tillhör de yngre edda
dikterna, är emellertid av flera skäl tydligt. Härför talar den rika 
förekomsten av kenningar, den regelbundna metriken, den scha
blonmässiga stilen med sina litterära klichéer, det starka bruket 
av indirekt tal.3 Av vikt är särskilt, att HHu I bevisligen är yngre 

1 Egendomligt nog har detta ej iakttagits av S. BUGGE. Haraldskväde 
namnes ej bland de dikter, som visa likheter med HHu I. (Jfr också A. BUGGE 
aa, s. 368.) 

2 F. GENZMER i PBB 44, s. 146 f. 
3 A. HEUSLER i ZfdA 46, s. 243. 
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än Voluspä, alldenstund denna dikt på grund av det kristet-
kyrkliga inslaget i dess ordförråd1 knappast kan vara äldre än 
mitten av 900-talet. 

F. JÖNSSON har fäst uppmärksamheten vid det egendomliga 
bruket av Eröba; fribr (str. 13) i betydelsen djup fred i allmän
het.2 Ett par andra uttryck med sen och sekundär användning 
äro dttstafr Yngva str. 55 och Hniflangar str. 48. 'Yngves ätt
ling' avsäg ursprungligen de svenska Uppsala-kungarna, sedan 
— från Harald hårfagers tid — medlemmar av den norska kunga
ätten.3 Härur härleddes efterhand i poesien betydelsen 'konung, 
hövding' i allmänhet, och uttrycket kunde överföras till personer 
av annan härkomst.1 I eddadikterna kallas Helge Hundingsbane 
för dttstafr Yngva och Sigurd Fafnesbane i en säkerligen yngre 
strof av Reginsmål för Yngva konr.b — Hodbrodd står i gårdsledet 
och ser sina ättemän komma ridande med budskapet om att fien-

1 R. MEISSNER i ZfdPh 43, s. 450 f. 
2 Den oldno. og oldisl. Litteraturs Historie 1, s. 260. Uttrycket sleit Fröåa 

friar bör kanske ses i samband med str. 7 kvöåo meä gumnom göd år komin. Det 
är idealet av en god konung, som föresvävat diktaren. Den lyckliga tiden med 
god äring och fred (liksom på Frodes tid) var slut, då striderna med Hundings 
söner började. 

3 Yngva piöS (Ynglingatal) 'svearna', Yngva at t (Häkonarmäl) 'ynglinga
ätten', Yngva gld (Kormak) 'norrmännen'; Yngvi 'ynglingakonung' (t. ex. Yng
lingatal), ynglingr (Haraldskväde om Harald hårfager),ynglings barn. ynglings 
burr om norska konungar. Jfr E. WESSÉN, Studier till Sveriges hedna mytologi 
och fornhistoria, s. 61. 

4 I namnremsor i Snorre-Eddan förekommer Yngvi som namn pä konung 
och pä sjökonung. Denna betydelse har givetvis utvecklats ur sädan poetisk 
användning som i föregående not är omtalad. Enligt F. JÖNSSON (Lex. poet.) 
skulle betydelsen 'sjökonung' föreligga redan hos Egil i en lausavisa (Skjal-
dedigtning B: 1, s. 51): pingbirtingar Ingva 'krigare', sälunda Yngvaping 'kamp, 
strid'. Här är dock sannolikt fråga om guden Yngve (=Frö); jfr Freys leikr 
Haraldskväde str. 6, Yngvifreys mein Häleygjatal str. 13 ('det men som Y. 
vållar'; R. MEISSNER, Die Kenningar der Skalden, s. 200). 

5 S. BUOQE (HD, s. 19) har utan tvivel riktigt uppfattat förhällandet mel
lan HHu I och Reg. 14. Det är Reg. 14, som är yngre och efterbildar uttryck 
i Helgedikten. Yngva konr om Sigurd är en efterbildning av dttstafr Yngva 
om Helge. Men dä han motiverar detta med att "dette Udtryk passer i sin op
rindelige Betydning paa Helge som gammel dansk Sagnhelt", misstager han 
sig i fräga om denna poetiska benämnings ursprung och innebörd. 
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derna äro i landet; han frågar då: "Varför är minen sä sorgsen hos 
Nivlungarna?" (Hvi er hermbar litr d Hniflungom?) Nivlungar 
var egentligen namnet på den ätt, till vilken Gunnar och Hogne 
hörde. Här i Helgedikten användes det nu överfört om Hod-
brodds ätt. Säkerligen är detta i viss mån en konsekvens därav, 
att Helge kommit att räknas till volsungarnas ätt; hans motstån
dare kunna dä betecknas som nivlungar. Anmärkningsvärt är, att 
namnet har den oursprungliga formen med hn. Denna förekom
mer också i Atlamål (om Gjuke-ätten) och i Guöriinarhvgt (om 
Gudruns söner med Atle), alltså ett par sena dikter. Bland 
scekonunga heiti i Snorre-Eddan (Skjaldedlgtning B: 1, s. 658) 
förekommer ett Hnefi, tillsammans med Giuki och Bubli; detta 
är säkerligen sekundärt bildat till hniflungar, liksom Nefir i 
Snorres Edda (ed. F. JÖNSSON, S. 140) till niflungar, Skelfir 
(ib. s. 141) till skilfingar o. a.1 — Den röda skölden i str. 33 är 
ej blott till för att tillfredsställa diktarens färgglädje. Den ersätter 
källans 'stridsfana', som angav de ankommandes fientliga avsikter 
(jjykkia mér fribr i fårar broddi). Den röda skölden har sälunda 
en symbolisk betydelse, den är en herskigldr i motsats mot vit 
sköld, som var fribmark. Men denna betydelse synes den vita 
färgen ha fått först genom kristendomen.2 Till en tid, då de gam
la myterna råkat i upplösning, häntyder också användningen av 
ordet valkyrja i hånande syfte, tillsammans med skass 'häxa' 
(str. 38).3 I str. 10 säges, att Helge icke dröjde med striden, 
så snart han fyllt femton år; han utförde då sin första bedrift, 
fadershämnden. KONRAD MAURER har, som det synes med rätta, 
påpekat, att härmed antydes myndighetsåldern. Men att ynglin
gen vid 15 år räknades som myndig, torde ha blivit sed först 
efter början av 1000-talet. "Vor dem 11. jahrhunderte wird hier-
nach dieses Hed kaum entstanden sein."4 

1 Ett Hnefi som verkligt eller fingerat namn är mycket osäkert styrkt 
(LIND, Personnamn, sp. 557; Personbinamn, sp. 150). 

2 HJ. FALK, Altn. Waffenkunde. s. 129. 
3 Om den hedniska mytologien i HHu I se S. BUGGE, HD, s. 54 f. och 

B. M. ÖLSEN i ANF 39, s. 111 n. 
4 ZfdPh 2, s. 443. 
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Med så stor sannolikhet som överhuvud stär att vinna i fråga 
om en eddadikt kan man sålunda antaga, att HHu I diktats först 
under 1000-talet.1 Om så är, måste dess hemland helt visst vara 
Island. Ty endast där blomstrade vid denna tid skaldedikten, det 
konstmässiga lovkvädet till konungar och stormän, varav HHu I 
rönt ett starkare inflytande än någon annan eddadikt.2 

ZUSAMMENFASSUNG. 

E. Wessén: Die Edda l i ede r von Helge dem Hundings tö te r . I. 

Der erste Aufsatz behandelt das jiingere Lied von Helge dem Hundings
töter (HHu I). Verf. halt sich hauptsächlich bei Komposition, Stil und Eigenart 
des Liedes auf und versucht es auf diese Weise im Verhältnis zu anderer is-
ländischer Dichtung zu charakterisieren. — Das Gedicht ist breit angelegt. Nach 
einem solchen Anfange wie in HHu I möchte man eine vollständige Schilderung 
der Schicksale des Heiden bis zu seinem Ende erwarlen. Stattdessen ist aber 
HHu I ein ausgesprochen episodisches Lied. Auch in anderen Hinsichten stim
men Anfang und Schluss sehr schlecht zusammen. Zwei schlimme Wahrzeichen 
sind an den Anfang des Liedes gestelit: die Ungliicksnorne, "Neres Verwandte" 
(wahrscheinlich identisch mit der Todesgöttin Hel), warf gen Norden, gegen 

1 För ett exaktare bestämmande av tidpunkten för dess tillkomst ha vi 
knappast några säkra hällpunkter. S. BUGGE (HD, s. 53): "Det kan ikke vaere 
digtet för c. 1020—1035 . . . Men det kan heller ikke vaere digtet meget senere." 
(Härmed instämmer R. C. BOER i Die Edda 2, s. 135.) F. JÖNSSON (Litt. Hist., 
s. 260): "senere end til midten af det 11. århundrede tör det ikke saettes." A. 
HEUSLER (Jung Sigurd, s. 182): omkring 1070. Q. NECKEL (Die altnordische 
Litteratur, s. 90): 'Es ist danacli um 1075 zu datieren und vermutlich auf 
britannischem Boden entstanden'. För egen del är jag böjd att, i likhet med 
de sist nämnda forskarna, tänka mig ett tämligen sent skede av 1000-talet för 
diktens tillkomst. Jämförelsen med andra eddadikter (vartill dock här ej finns 
tillfälle att närmare ingå) synes giva skäl för en sen datering. 

2 Av denna mening äro ocksä A. BUGGE (Edda 1914, s. 369) och B. M. Öl . 
SEN (ANF 39, s. 117). S. BUGGE trodde sig kunna sluta, att HHu I.s skald hade 
levat vid det nordiska kungahovet i Dublin (HD, s. 53). F. JÖNSSON anser däre
mot, att HHu I är diktad i Norge (aa, s. 261). MAGNUS OLSEN har framhåll! 
(MM 1923, s. 176 f.), att ett uttryck i str. 36 (hefr i hreysi hvarleidr skridit) 
får en naturlig förklaring genom ett frän Väst-Norge känt gammalt folkbruk ; 
det "forutsaetter livet i bygder, hvor der til gaarden borte roiser.. . som gjes-
tedes av den av sult utpinte ulv." Slutsatsen göres emellertid nägot osäker 
därigenom, att skrida i hreysi synes ha varit en stående fras, som förekommer 
även i rent isländska källor (se FRITZNER 2, s. 55 och där anförda textställen). 
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die Weit der Finsternis und der Riesen, einen der Schicksalsfäden des Heiden 
und gebot, dass er ewig halten sollte; der Rabe auf dem hohen Baum ver-
kiindet seine Geburt, was, wie es im Liede heisst, ihm und seiner Mutter Sorge 
schafft. Dies zielt unbedingt auf den tragischen Schluss der Helgesagc hin, wie 
wir ihn aus dem älteren Liede (HHu II) kennen. HHu I aber handclt im weiteren 
Verlaufe ausschliesslich von Kampfesfreude und Heldengliitk; der Dichter bricht 
ab, als er seinen Heiden auf den Höhepttnkt des Sieges geflihrt hat. Von dem 
diisteren Klang, der sonst den alten Heldenlicdern sein Gepräge verleiht, finden 
wir hier kaum eine Spur. Die Komposition der Dichtung wird auch in unförm-
licher Weise durch den langen Wortstreit zwischen Sinfjotle und Gudmund ge-
stört. Die Starke des Dichters liegt nicht in dem Ganzen, sondern in den Epi-
soden: den Qlanzpunkt biidet die grossartige Schilderung des Sturms und der 
Seefahrt. Das Wikingerlebcn erfitllt seine Phantasie. 

HHu I ist, gleich anderen späten Eddagedichten, ausnehmend gut erhalten 
geblieben. Es ist durchweg das Werk eines einzigen Dichters. Komposition, 
Stil und Sprache zeigen persönliche Ziige, stärker als vielleicht irgend ein an-
deres Eddalied. Es ist der prachtvolle, der glänzende Ausdruck, den der Dichter 
erstrebt. Er wendet zuweilen entlchnte Phrasen an, die nicht recht gut in dm 
Zusammenhang passen. Sein individueller Geschmack zeigt sich auch in der 
Neigung zu kräftigen, farbenreichen Gesichtsbildern und in der Freude an den 
Wahrnehmungen des Gehörs, dem Klange der Waffen und dem Plätschern der 
Rudcr, dem Brausen der Wogen und dem Qetöse des Sturms. Die Beschreibung 
nimmt grösseren Raum ein, als es in den Eddaliedern sonst iiblich ist. Hiermit 
hängt auch der Reichtum an Namen und Namenaufzählungen zusammen. Gleich 
den zahlreichen Bezeichnungen fiir "König, Fiirst" spielen sie eine nicht geringe 
Rolle fiir die Verstechnik selbst. Keines der Heldenlieder in der Edda ist so 
reich an kenningar und heiti. Einige von diesen sind von ungewöhnlicher, ja 
einzigdastehender Art. Auch im iibrigen zeichnet sich die Sprache des Gedichts 
durch eine grosse Anzahl sonst unbekannter Wörter, besonders Zusammensetz-
ungen, aus. 

Im Lichte des Sprachgebrauchs des Liedes und seines Stils im ganzen 
miissen auch die einzelnen Ausdriicke beurteilt werden. "Landesherrscher" (land
reki) passt sehr schlecht als Bezeichnung des Fursten auf einer Wikingerflotte; 
nicht viel besser ist es, wenn Sinfjotle sundvgrdr "der auf der Meeresfahrt 
Wache halt" genannt wird, obwohl die Flotte nunmehr still vor Anker liegt. In 
uneigentlichem und unurspriinglichem Sinne werden die der Sage entnommenen 
Ausdriicke Fröda fridr und dttstafr Yngva gebraucht. Die "Erde" wird Mistar 
marr "Meer der Walkiite" genannt, ein kiihnes Seitenstiick zu den in derSkal-
dendichlung gewöhnlichen Bezeichnungen fiir das "Meer" als "Land des See-
königs". Das "Schwert" heisst itrlaukr "Edellauch", ohne die Bestimmung, die 
fiir eine normale Kenning erforderlich wäre; die Ergänzung ("Lauch des Kampfes") 
wurde der Vorstellung aus dem Zusammenhang gegeben. Ebenso wird der junge 
Helge ganz einfach eine 'edelgeborene Ulme" (ålmr Itrborinn) genannt. Er 
erhält, obwohl er noch nicht im Kampfe gewesen ist, das Epitheton "blutbe-
spritzt" (blödrekinn), als seine Freigebigkeit gegen die Gefolgschaft gepriesen 
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wird; in der Regel war ja der Fiirst blutbespritzt, wenn er nach einem sieg-
reichen Streite Gold an seine Mitkämpfer verteilte. 

Nicht nur Stil und Wortvorrat erinnern an die Skaldendichtung, sondern 
die ganze Darstellungsweise, der Geist der Dichtung. Helge ist Wikingerfiirst 
an der Spitze einer grossen Flotte und einer zahlreichen Kriegerschar. Das Vor
bild fur die lebendige Schilderung ist eine wirkliche Seekriegsfahrt; wir be
finden uns mitten in der geschichtlichen Wirklichkeit. Helge wird wegen seiner 
Tapferkeit und wegen seiner Freigebigkeit gepriesen. Der Ton ist durchweg 
der des lobpreiscnden Skaldengedichts. 

Bugge versuchte seincrzeil, durch Vergleichungen zu bestimmcn, von wel
chen Gedichten der Verfasser von HHu I Kenntnis gehabt und Einfluss erfahren 
hatte. Eine sichere zeitliche Bestimmung des Gedichts diirfte jedoch kaum auf 
diesem Wege zu gewinnen sein. Dass HHu I den jiingeren Eddaliedern ange
hört, geht indessen aus verschiedenen Umständcn hervor; aus guten Grunden 
hat man seine Entstehung ins 11. Jahrhundert verlegt. Seine Heimat diirfte 
Island sein. 



Eddadikterna om Helge Hundingsbane. 
Av 

ELIAS WESSÉN. 

II. 

"ad man brukar beteckna som "Andra kvädet om 
jHelge Hundingsbane" (HHu II) utgöres av en sam
ling brottstycken i fornyrdeslag, förbundna med var
andra genom prosastycken. Senare delen (str. 30— 

51) är bäst bevarad. Den bildar ett sammanhängande kväde om 
Sigruns sorg över Helges död och hennes möte med honom i 
gravhögen. Även detta "Sigrun-kväde" är emellertid ofullständigt 
och det börjar helt abrupt, sedan på prosa kort berättats om 
Helges död. Vi kunna därför icke med full säkerhet avgöra, om 
detta parti av HHu II ursprungligen hängt samman med str. 
25—28, som handla om striden mellan Hodbrodd och Helge, 
eller om vi här ha en rest av en annan dikt. Luckan mellan 
str. 28 (29) och 30 är i varje fall mycket stor. Vi ha med str. 
30 helt enkelt förts över i ett nytt sammanhang, som poetiskt 
sett bildar en enhet för sig, under det att str. 25—28 söka an
slutning till det föregående och tillhöra slutet av en skildring, 
där Helges bedrifter varit medelpunkten. Det synes därför över
vägande sannolikt, att "Sigrun-kvädet" verkligen utgjort en dikt 
för sig. Utan all fråga är detta en av de yppersta bland hjälte
sångerna i Eddan. Utmärkande för detta kväde i stilistiskt av
seende är att det (i motsats till HHu I) alltigenom är dialogiskt.1 

1 S. BUOQE anser, att HHu II: 25—51 utgöra brottstycken av en och samma 
dikt (HD, s. 201, 216). 
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Str. 25—28 återigen ha utan tvivel hört samman med str. 
19—24 (22), sannolikt även med str. 14—18. Vi ha här frag
ment av ett "Helge-kväde". I prosan före str. 14 förekommer 
namnet "Det gamla Volsungakvädet" (Vylsungakvioa en forna), 
ett namn som emellertid sannolikt är ungt, måhända skapat först 
av upptecknaren. I varje fall har man icke rätt att, som åtskilliga 
eddaforskare gjort, använda det som bevis för att alla stroferna 
i HHu II tillhöra en och samma dikt. Innehållet i detta "Helge-
kväde" är kärleken mellan Helge och Sigrun och Helges strid 
med Hodbrodd. Sigrun uppsöker den segerglade Helge; full av 
kärlek hälsar hon den unge hövdingen. Hon säger, att hon har 
älskat honom, redan innan hon har sett honom, men nu har 
hon av sin fader blivit fästad till Hodbrodd. Helge lovar att 
skydda henne. Hon skall icke frukta sin faders vrede och sina 
ättmäns fiendskap (str. 14—18). Då Helge med sin flotta nalkas 
Granmarsönernas land, utvecklar sig en ordstrid mellan Sinfjotle 
och Gudmund. Vi få veta, att det råder gammal fiendskap mellan 
de båda ätterna och att Hodbrodds ätt varit underlägsen (str. 
19—24). När kampen är ändad, finner Sigrun på valplatsen den 
döende Hodbrodd och uttalar sin glädje över att segern ej blivit 
hans (str. 25). Sedan möter hon Helge. I skonsamma, tröstande 
ord omtalar han för henne, att hennes fader och en av hennes bröder 
stupat i striden; han själv blev deras baneman. "De flesta av 
dina fränder ligga här döda. Det var ditt hårda öde, att du 
skulle vålla strid mellan mäktiga män" (str. 26—28). Sigrun sva
rar: "Jag önskar, att de levde, de som här ligga fallna, om jag 
blott ändå finge bliva din maka" (str. 29). — Sigrun framställes 
sålunda här, liksom i "Sigrun-kvädet", icke som en halvt gudom
lig segermö, utan som en jordisk kungadotter; hon är icke när
varande i slaget vid Frekastein, såsom i HHu 1 är fallet.1 Slutet 
är starkt tragiskt, men det förebådas redan i skildringen av mö
tet mellan Helge och Sigrun. Hon har valet mellan sina fränder 
och Helge. Hon har brutit mot sin faders vilja, och hon fruktar 

1 Häremot strider visserligen prosan före str. 18, men dess innehåll är 
hämtat just ur HHu I. alvitr i str. 20 behöver icke tolkas som valkyrja. 
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frändernas dom. Uppfattningen är alltigenom densamma som i 
de klagande slutstroferna. 

Den veka stämningen i stroferna 14—18 står i skarp kon
trast mot den skälmska, friska tonen i de närmast föregående 
str. 5—13, som skildra ett möte mellan Helge och Sigrun efter 
striden med Hunding. Här tecknas hon åter som valkyrja liksom 
i HHu I; osynlig är hon närvarande i slaget, stridande, beskyd
dande. Man har antagit, att det i dessa båda partier skulle vara 
fråga om samma möte och att de skiljts åt blott därigenom att 
upptecknaren mellan str. 13 och 14 inskjutit ett prosastycke.1 

Detta är emellertid att förbise det väsentliga och att djupt miss
känna den olika poetiska karaktären av dessa strofgrupper. Str. 
14 kan omöjligen ha följt omedelbart på str. 13 inom samma 
dikt. Men å andra sidan är det knappast troligt, att i samma 
dikt talats om två olika möten. Str. 14—18 förutsätta tydligt 
nog, att Helge och Sigrun träffas för första gången. Allt synes 
mig sålunda tala för att str. 5—13 tillhört ett annat kväde än 
str. 14—18.2 Str. 5—13 ha avgjort en yngre prägel än "Helge-
kvädet" och "Sigrunkvädet". 

Str. 1—4 framställa ett par episoder i Helges ungdom, ett 
par äventyr som han upplevde, innan han lyckades övervinna 
och dräpa Hunding. Måhända ha de hört hemma i samma kväde 
som str. 5—13, som ju återge ett samtal mellan Helge och 
Sigrun omedelbart efter Hundings fall. Str. 6 förutsätter bekant
skapen med den händelse, som berättats i str. 1. Men å andra 
sidan är det fullt klart, att för diktaren av str. 5—13 den av 
Hunding dödade ej varit Helges fader. Helge kallas Sigmunds 
son (str. 12), och han hämnas för en frände (sefi str. 10). 

HHu II utgör sålunda enligt min övertygelse icke en ursprung-

1 "V. 14 har lydt i umiddelbar Fortssettelse af V. 13. Hindringen for at 
de to Stykker HHu II: 5—13 og HHu II: 14—18 kan vaere forfattet af samme 
Digter og have hört sammen, bortfalder, sä snart man borttager det 'uaegte' 
Prosastykke, som skiller dem" (H. USSING, Heltekvadene, s. 12, 27). Detta är 
egentligen en ganska ofrånkomlig konsekvens av USSINOS (och F. JÖNSSONS) 
uppfattning av HHu II som en enhetlig dikt. 

2 Jfr BUGGE HD, s. 201. 
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lig enhet utan består av fragment av åtminstone tre olika dikter.1 

Det är först eddasamlingens upphovsman, som sammanställt 
dessa fragment med varandra. Hur mycket av ursprunglig Helge
diktning, som gått förlorat, kunna vi icke veta. Men givetvis 
kunna icke ens de rester, som vi ha i behåll, före nedskrivningen 
ha existerat isolerade, utan att beledsagas av en kompletterande 
prosaberättelse. En sådan blandad konstform behöver givetvis 
icke alltid bero på alt flera eller färre strofer ha fallit i glömska. 
Vi kunna helt visst icke bestrida möjligheten av att en hjälte
saga redan i gammal tid levat på detta sätt: de egentliga hän
delserna, "ramen", återgåvos i prosaisk berättelse, och endast 
dialogen, där de handlande själva talade och motsatsen mellan 
mänskliga viljor och lidelser avspeglades, var utarbetad i poetisk 
form.2 Det är sålunda exempelvis väl tänkbart, att "Sigrun-
kvädet" alltifrån början inletts med samtalet mellan Sigrun och 
Dag (str. 30 f.) och följaktligen tämligen oskadat är i behåll. 

Prosaberättelsen var emellertid en vida mindre varaktig form 
för traditionens liv än versen. Den förändras hastigt, och den 
krymper lätt samman till några torftiga fakta. Till slut kanske 
man inte vet mera än vad som nödvändigt behövs för att för
klara situationen för verserna. Det som bundits i kvädets fasta 
och fixerade form hade vida större utsikter att fortleva genom 
tiderna. 

Vad nu särskilt HHu II beträffar, så innehålla prosastyckena 
— såsom B. SYMONS och H. USSING i detalj visat upp3 — för 

1 1 stort sett samma uppfattning har hävdats av SYMONS (ZfdPh 18, s. 
116 f., Lleder der Edda: Einleitung, s. CCCXXV), BUGGE (HD, s. 105, 200 f.), 
NECKEL (Beiträge z. Eddaforschung, s. 466), BOER (Die Edda 2, s. 156 f.). De 
likheter i språkligt och stilistiskt avseende mellan olika delar av HHu II, som 
framhållits av USSING (Heltekvadene, s. 25 f.), bevisa icke, såvitt jag förstår, 
att det hela utgör en dikt. Likheter av samma slag finnas mellan HHu I och 
HHu II och även mellan dessa och dikten om Helge Hjorvardsson. Överhuvud 
taget finns det märkliga överensstämmelser mellan de s. k. Helge-dikterna in
bördes i uttryckssätt och ordförråd, vilket visar att denna diktning i viss män 
utgjort en enhet för sig. 

2 Jfr S. BUGGE, HD, s. 216. 
3 SYMONS i PBB 4, s. 168 f.; USSING, Heltekvadene, s. 7 f. 
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det mesta endast sådant, som direkt eller indirekt framgår av 
verserna eller som är nära till hands liggande slutsatser eller 
förmodanden. De äro formellt sett ett verk av upptecknaren. 
Detta gäller enligt min mening även om det prosastycke, som 
går närmast före "Sigrunkvädet". Det säges där, att Dag, Sigruns 
broder, offrade till Oden för fadershämnd; Oden lånade honom 
sitt spjut, och med delta genomborrade han Helge. Detta kan 
mycket väl vara redaktörens-nedskrivarens utläggning av diktens 
ord i str. 34: "Ensam vållar Oden allt ont, ty han har burit 
skuldrunor mellan fränder." Det blir i så fall endast själva namnet 
Dag, som icke är hämtat ur de bevarade verserna. 

I fråga om de föregående prosastyckena, där HHu II till sitt 
innehåll är parallellt med HHu I, är att märka, att uppgifterna 
till stor del hämtats just från HHu I. I all synnerhet är det fallet 
med den prosa, som går närmast före str. 14 och str. 25, d. v. s. 
berättelsen om Helges strid med Hodbrodd. Här bygger HHu II, 
med alla sina namn och uppgifter, alltigenom på HHu I. Helges 
seglats skildras i korthet efter HHu I. — De första prosastyckena 
innehålla icke mycket, som ej kan framdragas ur diktfragmenten. 
Från HHu I har hämtats uppgiften att Helges moder var Borghild 
från Brålund, kanske också att hans ätt hette "Volsungar och 
Ylvingar" — namnet Volsungar förekommer i HHu I: 52, men 
även i HHu II är ju Helge Sigmunds son (sir. 12, 15, 50) —och 
att hans kamp med Hunding var fäderneärvd.1 

Vi ha sålunda ingenting, eller åtminstone så gott som ingen
ting, av gammal tradition i behåll i HHu II utom verserna. Upp
tecknaren har, av allt att döma, icke haft tillgång till någonting 
utöver de strofer som han meddelar. Han har av äldre Helge
diktning icke känt till mera än vi. Ingenslädes i den fornnor-

1 Det är av en viss vikt att fastslå detta förhällande mellan HHu I och 
prosan i HHu II. Namn och uppgifter, som förekomma i HHu I, kunna sälunda 
icke styrkas därmed att de ocksä förekomma i de prosaiska delarna av HHu II 
— en missuppfattning, som såväl BUGGE som HEDERSTRÖM och hans efterföljare 
gjort sig skyldiga till. Trots BUQGES protester synes den av SYMONS (PBB 4, 
s. 168) uttalade uppfattningen ofrånkomlig: "Zunächst ist die prosa des zweiten 
liedes von Helgi Hundingsbani fiir uns ganz ohne wert.* 
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diska litteraturen för övrigt möta vi något som kan supplera 
vårt vetande. Volsungasagan bygger på HHu I. Vad Saxo i sin 
Skjöldungasaga inblandat om Helge, "Hundingi interemptor", är 
endast några magra uppgifter, som snarast tyda på att mycket 
litet av sagan varit honom bekant. 

Det finns ingen dikt, som HHu I så liknar och efterbildar, 
som kvädena i HHu II. Detta gäller i första rummet i fråga om 
stilen, uttryckssätt och ordförråd.1 I HHu II finnas ej mindre än 
fjorton beteckningar för 'hövding, konung', däribland tvä som 
icke förekomma i HHu I. Men den yngre skalden har också från 
HHu II hämtat det mesta av sitt stoff, ehuru han med stor frihet 
omdanat det efter sin stämning och sina avsikter. Allt det tra
giska är avlägsnat, och i stället har han skapat ett ljust lov-
kväde om den segerrike vikingahövdingen. Han har följt sagan 
så långt som det överhuvud taget var möjligt för hans syfte. 
Med klok beräkning bryter han då av. Längre kunde omöjligen 
sagan, även efter den omformning som gjorts, framställas som 
idel segerrik bragd och lycka. Helges död och möte med Sigrun 
i gravhögen är framställt endast i HHu II. Det övriga är gemen
samt ämne för HHu I och HHu II. 

HHu I är uppenbarligen, såsom här förut framhållits, för
fattad med hela Helgesagan för ögonen. De första stroferna äro 
avsedda att bilda inledning till en fullständig livsskildring. Den 
tanken ligger då synnerligen nära, alt HHu I helt enkelt kommit 
till som ett tillägg till "Sigrunkvädet". Tillsammans omfatta 
dessa båda kväden Helges hela historia, som förebådas uti den 
stämningsfulla scenen med nornorna. 

Det är väl också utan ringaste tvivel det verkningsfulla upp
slaget i HHu I (År var alda osv.), som är anledningen till att 
den man, som upptecknat och ordnat vår samling av eddakväden, 
ställt denna dikt främst bland hjältesångerna. Den för direkt 
djupt in i sagoåldern. Sedan börjar framställningen på nytt från 

1 BUGGE, HD, s. 12. 
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början med samlingarna om Helge Hjorvardsson (HHj) och Helge 
Hundingsbane (HHu II), varav den förra är tänkt som en för
historia till den utförliga Helge Hundingbane-sagan. 

Kvädena i HHu II äro (möjligen med undantag av str. 5—13) 
äldre än HHu I. Till anda och stämning ha de en ålderdomligare 
prägel. Men de tillhöra likväl avgjort även de en yngre grupp 
av eddasånger.1 

Ännu svårare är givetvis att bestämma själva sagans ålder. 
Vad särskilt innehållet i "Sigrunkvädet" beträffar, måste det an
ses tvivelaktigt, om den romantiska kärleken förekommit som 
motiv i en hjältesaga i Norden före vikingatiden. Sagan om 
Helge och Sigrun står i detta avseende vid sidan av två 
andra, nämligen sagorna om Hagbard och Signild och om Hjal
mar och Ingeborg. Den liknar mest den förra, alldenstund den 
tragiska spänningen består i motsatsen mellan släktkänslans 
band och kärlekens krav. Hur utomordentligt stor är icke skill
naden i uppfattning av förhållandet mellan kvinna och man 
mellan å ena sidan dessa tre nordiska sagor och ä den andra 
de äldre sagorna om Brynhild, som för att hålla sin ed driver 
sin man och hans bröder till nidingsdåd, och om Hild, Hognes 
dotter, som väcker sin fader och sin älskare ur dödens sömn 
till evig kamp. Ytterst beror utan allt tvivel det nya idealet, på 
en gång vekt och innerligt, på impulser från sydligare luftstreck.2 

Hagbardsagan är säkert betygad redan för 800-talet genom tvenne 
anspelningar i Ynglingatal och en i dess efterbildning Häleygjatal.3 

1 BUGGE (HD, s. 212) anser, att kvädet om Helges död "tidligst er fra 
Midten af lOde Aarhundred". Enligt F. JÖNSSON (Litt. Hist. 1, s. 259) är HHu II 
"betydelig sldre end HHu I og er nasppe yngre end fra det 10. ärh.s midte". 

2 Enligt BUGGE (HD, s. 203 f.) har Sigrunkvädet diktats av en norrman, 
som levat i Brittannien (förmodligen vid Olav Kvarans hov pä Irland) och för
stått både engelska och iriska, pä grundval av dansk diktning om skjoldungen 
Helge och hans kamp med Hodbrodd och under inverkan av dels Hjadningasagan 
och Sigurdssagan, dels de klassiska berättelserna om Laodamia och om Meleager. 

8 Man har icke rätt att med SCHUCK (Studier i Ynglingatal, s. 83) anse 
dessa halvstrofer som oäkta. Enligt SCHOCK är huvudmotivet i Hagbardsagan 
av grekiskt-orientaliskt ursprung och har sannolikt genom väringarna införts 
från Bysanz. Men detta kan knappast ha skett före 900-talets början. 
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Mycket sannolikt synes mig vara, att Helge-Sigrun-sagan utfor
mats under påverkan av Hagbard-Signild-sagan; den är enligt 
HEUSLER (Reallexikon 2, s. 499) "eine Art Uberbietung von Hag-
bard-Signe: iiber den Tod hinaus reicht die sieghafte Liebe des 
Paares"1. I varje fall ha obestridligen element från Hagbard
sagan upptagits i kvädet om Helges ungdom och fadershämnd: 
Helge mäste liksom Hagbard gömma sig undan sina förföljare, 
klädd i kvinnokläder, Blindr inn bolvisi, Hundings utskickade, 
är densamme som Bolvisus luminibus captus hos Saxo, kung 
Sigars rådgivare och Hagbards fiende, ja t. o. m. namnet Sigar 
förekommer inlånat i Helgediktningen (HHu II: 4, jfr även Sigars-
vellir HHu I: 7).2 

Huruvida sagan om Helge och Sigrun någonsin har funnits 
till utan detta romantiska slut, är i hög grad ovisst. Att början 
av sagan, striden mellan Helge och Hodbrodd, finnes självständigt 
uti HHu I, bevisar intet, ty framställftingen där är, såsom vi ovan 
ha sett, en fri omformning av en senare skald. 

Enligt HHu II är Sigrun orsak till striden mellan Helge och 
Hodbrodd. Då hennes fader lovat bort henne till Hodbrodd, lämnar 
hon sin ätt för att följa den man, som hon utvalt åt sig och älskat från 
första gången hon såg honom. Den kamp, som hon därigenom 
väcker, vållar först hennes faders och sedan hennes makes död. 
"Det var bestämt för dig, att du blev orsak till strid mellan 
mäktiga män", säger Helge till henne. Denna del av sagan har, 
såsom särskilt BUGGE framhållit (HD, s. 181, 204)8, uppstått under 
inflytande av Hjadningasagan. Grundtemat är detsamma: strid, 
vållad av en kvinna, mellan måg och svärfader. Sigruns fader 
bär liksom Hilds namnet Hogne. Utan tvivel är detta namn 

1 Själva motivet i slutscenen — den döde hjältens återvändande och 
möte med sin kvarlevande hustru — är detsamma som i den danska folkvisan 
"Fsstemandcn i Graven" (DgF 2, s. 492 f.), den svenska "Sorgens makt" 
(GEIJER O. AFZELIUS n:r 6) och den tyska om "Lenore". 

2 R. C. BOER (PBB 22, s. 382 f.) går säkerligen för långt, dä han menar, 
att HHu II: 2—4 helt enkelt är ett fragment av ett kväde om Hagbard. 

3 Redan K. SIMROCK, Deutsche Mythologie. 6. Aufl., s. 363 f.; även R. C. 
BOER i PBB 22, s. 378, ZfdPh 40, s. 31 f., Die Edda 2, s. 161. 
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lånat från den äldre sagan. Man har redan i forntiden uppmärksam
mat likheten. I strof 29, som i olikhet mot diktningen för öv
rigt är avfattad i liödakättr, hänsyftas direkt pä Hjadningasagan 
och Sigrun jämföres med Hild. "En Hild har du varit för oss", 
säger Helge till henne, då hon vandrar omkring på valplatsen, 
där hennes fränder ligga fallna. Och hon svarar: "Jag skulle 
vilja väcka till liv dem som äro döda, om jag blott ändå finge 
gömma mig i din famn." Hon tänker därvid på Hild, som efter 
Hjadningakampen gick omkring på stridsfältet och med sina 
galdrar väckte till liv dem som stupat.1 

Hela denna del av Helge Hundingsbane-sagan är självklart 
icke historisk till sitt ursprung, lika litet som exempelvis Hag-
bard-sagan eller Hjadninga-sagan är det. På sin höjd skulle det 
kunna vara möjligt, att den knutits till verkliga personer, m. a. o. 
att namnen Helge, Hodbrodd och Sigrun skulle kunna vara 
historiska. 

Enligt BUGGES mening har Sigrun först relativt sent upp
tagits i Helge-diktningen. Därförut skulle ligga en äldre sago
form, enligt vilken striden med Hodbrodd har gällt makt och 
välde. BUGGE tror sig kunna i de bevarade dikterna påvisa rester 
av denna äldre diktning. I trätan mellan Sinfjotle och Gudmund 
(HHu II: 19—24) namnes icke Sigrun: i stället hänsyftas till gamla 
släktstrider: Helge "har underlagt sig din ätts odal, fjorsungarnas 
arv". För övrigt spelar Hodbrodd i HHu II en föga framträdande 
roll. Det är Sigruns fränder, som äro Helges främsta motståndare. 
I HHu I däremot är Helges kamp mot Hodbrodd huvudämnet, 
och Hogne, Sigruns fader, träder fullständigt i bakgrunden. Han 

1 Säkert är det väl också, att namnet Heöinsey HHu I: 22 har samma ur
sprung. Enligt Saxo kämpade Hogne och Heden med varandra apud insulam 
Hithinsö (HD, s. 182 n. 2). Även Gänge-Rolfs saga uppger, att Hedinsey har 
namn efter konung Hettinn Hiarrandason (Fornaldarsögur Nordrlanda 3, 1889, 
s. 180). — BUGGE gär sä långt, att han antager, att "Skildringen af Helges og Sig
runs förste Mode i HHu II: 14—-18 er en Omarbeidelse af Vers i et dansk Digt 
om Hild" (HD, s. 184). M. OLSEN (Heidersskrift til Marins Hwgstad, 1925, 
s. 27 n. 3) antager en anspelning pä Hjadningasagan även HHu I: 13. Om 
Hjadningasagan se B. SYMONS i inledningen till hans edition av Kudrun (2 uppl., 
1914), M. OLSEN aa. s. 23 f. 
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namnes bland Helges fiender, men blott som en bifigur, och 
om hans öde få vi intet veta. I slutstrofen säges, att Helge nu 
har vunnit det röda guld, Hognes dotter och Ringstad, seger 
och land. Sigrun jämställes sålunda här med byte och härskar
makt. Ehuru en yngre dikt, skulle HHu I enligt BUGGE (HD, s. 
141) ha bevarat en äldre uppfattning av kampen mellan Helge 
och Hodbrodd. Inflytandet från Hildsagan är ännu icke så starkt. 
Vi skulle sålunda, menar BUGGE, kunna urskilja tre olika ålders
skikt av sagan: 1. HHu II: 19—24: striden gäller uteslutande 
makt och besittningar, Hodbrodd ensam är Helges fiende, Sigrun 
och] Hogne nämnas ej; 2. HHu I: striden gäller både makt och 
Hognes dotter, Hodbrodd är Helges huvudmotståndare; 3. HHu II 
(utom str. 19—24): Sigrun ensam är stridens orsak och föremål, 
Hodbrodd träder tillbaka för Hogne. 

Det torde, efter den föregående analysen av dikternas inne
håll, ligga i öppen dag, att denna uppfattning av sagans utveck
ling fullkomligt svävar i luften. I själva verket har BUGGE allti
genom ställt fakta på huvudet. Att HHu II: 19—24 skulle vara 
äldre än övriga delar av dikten är ett löst antagande, för vilket 
intet som helst stöd kunnat förebringas. USSINGS invändningar 
(Heltekvadene, s. 25 f.) synas mig slående riktiga. Den ändrade 
aspekten i HHu I återigen sammanhänger med intresset hos skal
den för rent yttre förhållanden, sjöfärder och slag. För honom 
var det naturligt, att Helges seger över sin rival hade det största 
intresset. För hjältens ytterligare förhärligande betonar han all 
den lycka, makt och rikedom, som han vann. Det är så långt 
ifrån att HHu I bevarat en äldre sagoform, att vi här i stället ha 
ansatser till en ny utveckling. Ur sagohistorisk synpunkt är det 
föga sannolikt, att Sigrun-motivet skulle ha utvecklat sig efter
hand. Vida troligare är det, att HHu I i detta avseende represen
terar en regress, eller rättare en individuell, självständig form
ning av sagan. Detta passar ju också förträffligt i stycke med den 
förändring, som Sigrun-gestalten undergår i HHu I. En Helge-
Hodbrodd-saga utan Sigrun har sålunda säkerligen aldrig existerat. 

Den ursprungliga kärnan i Helge-diktningen har väl varit 
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hans ungdomsbragd, fadershämnden. Av denna fick han sitt till
namn i sagan, Hundingsbane, liksom Sigurd sitt av kampen 
med Fafner. Två episoder äro bevarade i HHu II. Helge har 
under antaget namn (Hamal) spejat i kung Hundings hird; vid sin 
avfärd antyder han vem han är och hotar med hämnd över 
Hunding (str. 1). Helge måste rädda sig undan sina fiender ge
nom att kläda sig i trälkvinnas kläder och draga kvarnen (str. 2—4). 
Båda dessa episoder ha utvecklats under inflytande av annan 
diktning: sagan om Halvdansönerna1 och om Hagbard och Sig
nild2. Av denna diktning om Helges ungdom finnes i HHu I icke 
ett spår. Kampen mot Hunding har blivit "en inskrumpen or
ganism". Den omnämnes nätt och jämt i en bisats och spelar 
icke längre någon väsentlig roll i hjältens historia. 

Det har under senare tid av arkeologiska forskare förmodats, 
att diktningen om Helge Hundingsbane skulle gå tillbaka till 
600-talet.3 Härtill måste för det första anmärkas, att de bevarade 
dikterna omöjligen kunna äga så hög ålder. Men därjämte bör 
också uttryckligen framhållas, att vi icke heller inom dessa kvä-
den kunna påvisa några rester av äldre diktning. HHu II: 27, 

1 Hröarr och Helgi i Hrölfs saga kråka, kap. 1—4, Haldanus och Haraldus 
hos Saxo, lib. VII; jfr BUGGE, HD, s. 90; USSING, Heltekvadene, s. 35. 

2 Se ovan s. 72. 
3 T. HEDERSTRÖM, Fornsagor och Eddakväden 2, s. 2: "Helgekvidorna äro 

nämligen i sitt nuvarande skick i historisk tid gjorda avskrifter och bearbet
ningar av kväden frän folkvandringstiden, författade i Östergötland", s. 101; 
"Helge Hundingsbane levde pä Ingjald lllrädes tid, och Helgekvidorna med 
sin geografiskt noggranna redogörelse för Helges härnadståg mäste vara för
fattade av samtida skalder, den första kvidan till Helges och Sigruns ära, me
dan Helge ännu levde, den andra kort efter hans fall"; B. NERMAN, Det svenska 
rikets uppkomst, s. 239: 'Jag tror ocksä, att de ursprungliga östgötska dikterna 
äro nägot yngre, än vad Hederström förmenar"; A. NORDEN i Ord och Bild 
1926, s. 3: 'Ett av de mest lidelsefyllda och rent artistiskt helgjutna konstverk, 
som den germanska rasen under denna sin heroiska tid åstadkom, den till 600-
talet daterade hjältedikten om Helge Hundingsbane . . ." (jfr även s. 10, 13 
och samme förf. i Meddel. fr. Östergötl. Fornm. o. Museiförening 1925—26, s. 
59; Östergötlands bronsålder, s. 172). I Saga och Sägen i Bråbygden, s. 26 
framhälles, att 'dikten (!) kan i sin nuv. form ej ha tillkommit förrän omkr. 
400 är senare (efter 1025)". 
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29, 39, som BUGGE ville uppfatta som sådana, äro i själva ver
ket senare tillägg. Åtminstone för så vitt vi för närvarande kunna 
se, kan det icke vara tal om att vi ha något i behåll, som här
rör från folkvandringstid. — OSCAR MONTELIUS har påpekat,1 att 
i den med Helge Hundingsbane-kvädena nära förbundna sängen 
om Helge Hjorvardsson omtalas ett särskilt slag av praktsvärd, 
s. k. ringsvärd,' som äro utmärkande för en viss begränsad del 
av folkvandringstiden. Detta är för visso i och för sig högeligen 
intressant; man må blott akta sig att därav draga förhastade 
slutsatser om dikternas ålder. Eddadiktningen som sådan har 
sina rötter i mycket gammal tid, och i dess språk ingingo ele
ment av hög ålder. Folkvandringstiden har i synnerhet varit en 
hjältediktningens blomstringstid. Uttrycket hringr er l hialti 
(HHj 9) kan vara ett nytt exempel härpå. Men det är ett miss
tag att tro, att man på sådan grund skulle kunna datera en viss 
bestämd dikt.2 

Helt annorlunda ställer sig frågan, om det gäller icke dik
ternas, utan sagans ålder. Detta är otvivelaktigt ett vida mera 
komplicerat problem. Om också kvädena äro unga, så kunde 
ju själva ämnet vara gammalt. Enligt den uppfattning, som här 
i det föregående uttalats, är det allra mesta av sångernas inne
håll ren dikt. Det som då alltid återstår som en möjlighet att över
väga är att sagodiktningen anknutits till historiska personer, som 
kanske, om än på annat sätt, verkligen besjungits i hjältekväden. 

Saxo omtalar Helgo, "Hundingi interemptor", och han iden
tifierar honom med skjoldungen Helge, Roars broder. Det är 
anmärkningsvärt, hur obetydligt Saxo, som annars aldrig för
summar att meddela vad han vet, känner till om Helge Hun
dingsbane. Han gör Hunding till son av saxarnas konung; Helge 
besegrade honom i ett slag vid Stade (s. om Elbe), utmanade 
honom sedan till tvekamp och dödade honom. "Jylland be
friade han frän saxarnas välde och insatte jarlarna Hesca, Eyr 

1 Aarbeger 1920, s. 42 f. 
2 Sedan detta skrivits, ha samma synpunkter framställts av E. NOREEN 

i hans bok Den norsk-isländska poesien (1926), s. 129. 
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och Ler för att döma och styra landet. För Saxland stadgade 
han den lagen, att dråp på fri man och frigiven skulle sonas 
med samma mansbot, för att tydligt giva lill känna, att alla 
tyska hem voro hemfallna under samma träldom; alla hade de 
förlorat sin frihet och ådragit sig samma vanära." Hodbrodd 
var son till svenskarnas konung Regner och själv fader till Adils 
(Rolv Krakes samtida) och Höder (Balders motståndare). "Hod
brodd hemsökte Danmark med krig, utmanade tre gånger dess 
konung Roar till kamp och fällde honom. Då Helge fick veta 
detta, inneslöt han sin son Rolv i säkert förvar i Lejre borg . . . 
Därefter sände han sina män runt omkring i städerna för att 
nedhugga Hodbrodds besättningar och på så sätt befria foster
landet från främmande herravälde. Hodbrodd själv slog han 
också i grund uti ett sjöslag och tog sålunda med vapnen full 
hämnd, ej blott för sin broders, utan även för sitt lands olycka. 
Så kom det sig, att han, som kort förut hade fått namn av 
segern över Hunding, nu vann ett hedersnamn av Hodbrodds 
nederlag." — Vad nu först Hodbrodd beträffar, så har han — 
såsom AXEL OLRIK klart framhållit1 — övertagit en främmande 
roll i skjoldungaättens historia. Den man som dräpte Roar och 
till hämnd därför dödades av dennes broder Helge bar i ursprung
ligare sagoversioner namnet Rörik (fe. Hréåric) och tillhörde 
skjoldungaätten. Om nu detta avlägsnas, återstår icke mer än 
att Helge besegrat en konung Hodbrodd i ett sjöslag. En över
ensstämmelse mellan Saxo och de isländska dikterna, som må
hända är ursprunglig, är att Hodbrodd hör hemma i Sverige. 
Den patriotiska tendensen är givetvis Saxos tillskott till sagan, 
liksom också Hodbrodds anknytning till Adils och Höder. Sig
run har Saxo icke alls känt till. I berättelsen om Helge och 
Hunding finna vi en avspegling av Valdemartidens fejder med 
saxar och vender. Forntidens bedrifter omdanar Saxo gärna till 
förebilder för sin egen tids händelser. Huruvida uppgiften om 
de tre jarlarna Hesca, Eyr och Ler visar, att Saxo som källa 

1 A. OLRIK, Danmarks Heltedigtning 1, s. 174. 
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haft ett forndanskt kväde om Helge Hundingsbane, såsom BUGGE 

menar, synes mycket tvivelaktigt.1 Att sammanslå två olika sago
figurer med samma namn var för Saxo ingenting onaturligt, allra 
helst om han därmed kunde föröka en skjoldungaättlings be
drifter. Om Helge Hundingsbane har han sannolikt ej känt till 
stort mera än vad som kunde slutas av namnet "Hundings och 
Hodbrodds baneman". Man finner sålunda i Saxos framställ
ning intet som helst stöd för att Helge Hundingsbane skulle 
leda sitt ursprung från skjoldungen Helge. Mellan dennes his
toria och sagan om Helge Hundingsbane finnas inga överens
stämmelser. 

AXEL OLRIK har på ett övertygande sätt hävdat, att Helge 
Hundingsbane och Helge Halvdansson äro två helt skilda sago
hjältar.2 S. BUGGE däremot menade, att Helge Hundingsbanes 
historiska förebild är skjoldungen Helge. I England skulle sagan 
om denne av en dansk skald ha blivit omdanad till diktningen 
om Helge Hundingsbane. Denna diktning skulle så dels ha 
vandrat till Danmark, där den förbands med element av inhemsk 
skjoldungadiktning och ligger till grund för Saxos berättelse, 
dels uti Britannien av norska skalder ha omdiktats till kväden, 
som delvis äro bevarade i Eddan. BUGGE åberopar, förutom 
Saxos framställning, följande skäl: 1. Helge betecknas i kvädena 
som konung av Danmark; hans säte är Hringstadir (HHu I: 8, 56), 

» BUGGE (HD, s. 141 f.) uppfattar Eyr (= isl. /Eglr) och Ler ( = isl. Hlér) 
som eponymer för Eider (isl. Aigidyrr) och Laessö (isl. Hlésey) vid Jyllands 
södra och norra ända (Hesca, dvs. Esca, för Eskeberg pä Fyns östkust vid Stora 
Balt). I HHu I: 55 betecknas Hodbrodd som "den hövding som har vållat Ägers 
död' (infur pann er olli cgis dauöa): HHu II: 6 säger Helge till Sigrun: "vi 
ha värt hem i Hléseyio'. En fjärde eponym för danskt omräde tror sig BUGGE 
finna i HHu I: 20, där Hodbrodd kallas "Isungs baneman" (Isungs bani). Isung 
förmodas vara poetisk representant för Isefjorden. "Naar Digtningen kälder 
Hodbrodd for Isungs Bane, saa udtrykker den derved, at den fiendtlige Konge 
har gjort et odeljeggende Hsrjetog ind igjennem Isefjorden mod det danske 
Riges Kongesaede . . . Hodbrodd . . har en anden Gäng faeldet ^Eger, det vil 
sige: han drog sydfra med en fiendtlig Hsr in i Danmark över Eider efter 
at have nedhugget den danske Grsnsevagt." 

2 Sakses Oldhistorie 2, s. 144; Aarbeger 1894, s. 161. 
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varmed icke kan menas något annat än Ringsted på Själland; 
han säger själv, att han hör hemma på Hlésey, dvs. det danska 
Lasssö (HHu II: 6); han kallas dttstafr Yngva HHu I: 55 (jfr att 
danernas konung i Beowulf betecknas som eodor Ingwina, frea 
Ingwina), sklyldungr HHu II: 19 (jfr även 27, 51) och siklingr 
HHu II: 14 (jfr även HHu 1:26, 46, 11: 24). 2. Ortnamn i HHu I visa, 
att Helges tåg mot Hodbrodd gått över Östersjön mot dess syd
västra kust: Heöinsey str. 22 = Hiddensee vid Rugen, (jrvasund 
str. 24 = Stralsund, Varinsfiijrdr str. 26 = fjorden utanför War-
nemunde, Svarinshaugr str. 31 = Schwerin, Möinsheimar str. 
46 = Mön.1 3. Tolkningen av namnet Hqobroddr som ombild-
ning av ett *Haj>ubard-. Hodbrodd är poetisk representant för 
hadbarderna, skjoldungarnas fiender enligt Beowulf och Widsith.2 

Helge åter är "den ideale danske Konge", ensam representant 
för skjoldungarna. "Den i nordiske Heltedigte besungne Krig 
mellem Helge og Hodbrodd har altsaa sin Oprindelse fra de i 
det mere historiske angelsaksiske Epos besungne Krige mellem 
de danske Scyldinger og Hadhobardernes Konger." 

BUGGES ytterst skarpsinniga analys har vunnit många an
hängare, även om icke alla varit övertygade av hans bevisföring 
i samtliga detaljer. Härtill har icke minst bidragit den lysande 
framställningskonst, som utmärker särskilt vissa kapitel i "Helge-
digtene". Man vill så gärna tro att det, åtminstone i huvudsak, 
förhåller sig så som författaren framställer. Men tvivlen resa sig 
obönhörligt ånyo, så snart man börjar syssla med dikterna igen, 
I sin kritik mot BUGGE hade HEDERSTRÖM otvivelaktigt rätt. 

BUGGES uppfattning av Helge-diktningens uppkomst är allt
för komplicerad för att vara sannolik. Den förutsätter med nöd
vändighet en äldre diktning om Helge och Hodbrodd utan Sig-
run-motivet. Helges ungdomsbragd, hans strid med Hunding, 

1 BUGGE underkänner sälunda eddakvädenas och Saxos samstämmande 
uppgift, att Hodbrodd hört hemma i Sverige. 

2 Dä namnet hadbarder är alldeles okänt i den nordiska traditionen, an
tager BUOQE, att det är engelska skjoldungasägner, som ligga till grund för 
Helge Hundingsbane-diktningen. 
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bortförklaras som ett främmande element. Att han tillhör ylving-
arnas ätt likaså. Den livfulla Helge-sagan upplöser sig i en strid 
mellan "poetiska representanter" för folkstammar och landsdelar. 
Förklaringen av namnet Hodbrodd är osannolik även på grund 
därav, att namnet Hadbarder är fullständigt okänt i Norden.1 Be
tänkligt är i synnerhet, att BUGGE måste tillmäta största vitsord 
åt HHu I. Fastän allt ursprungligt episkt innehåll gått förlorat 
eller förvandlats, skall man tro, att en del ortnamn skulle ha be
varats från den historiska skådeplatsen ännu i HHu I. Om dttstafr 
Yngva se ovan s. 26; skigldungr och siklingr äro här som 
annars blott allmänna beteckningar för 'hövding, konung'.2 Den 
språkliga tolkningen av siklingar hos BUGGE (<*Siggeirlingar) är 
oriktig. 

Det är emellertid ej blott Saxo, som lokaliserat Helge Hun
dingsbane till Danmark. I stycket "Frå dauöa Sinfiotla" säges, 
att Borghilds rike var beläget i Danmark. (Däremot finnes icke 
någon sådan uppgift i Volsungasagan.) Möjligen har diktaren av 
HHu I tänkt sig saken på samma sätt. Om han med Hringstadir 
menat en verklig lokalitet, kan han knappast ha avsett något 
annat än det danska Ringsted, medelpunkten på Själland och en 
av Danmarks äldsta städer. Enligt Skjoldungasagan hade kung 
Frode sitt säte omväxlande i Lejre och i Ringsted. I Ringsled 
höll Sven Tveskägg enligt Fagrskinna gravöl över sin fader.3 

Där ligger även (enligt Knytlingasagan) Sven Estridsson be
graven. Under den tidigare medeltiden vistades de danska kung
arna ofta i Ringsted, där höllos landstingen för Själland (sanno-

1 Man förstår ej, varför en ombildning skulle ske av ett -bardr till -broddr, 
dä man i Norden har personnamn på -bardr, särskilt det vanliga Hagbardr, där
emot inga med -broddr sammansatta namn. BUGGE menar därför ocksä, att 
ombildningen snarast skett i England, därifrån namn pä -brord (—-broddr) äro 
väl kända och där t. ex. Wihtbrord även skrives Wihtbord. 

2 Hverr er skioldungr, sä er skipom styrir? HHu II: 19 ~ Hverr er land
reki. sä er lidi styrir? HHu 1: 32 — Hverr er fylkir, sä er flota styrir? Prosast. 
före HHu II: 25. 

3 Staden omtalas i Tjodolf Arnorssons dikt om Magnus den gode (omkr. 1045). 
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likt från gammal tid), där hyllades och kröntes konungarna och 
där ligga de flesta av dem begravna. Men även om Helge Hun
dingsbane i HHu I är tänkt som en forntidskonung i Danmark, 
följer därav ej med visshet, att sagan till sitt ursprung är dansk 
och ännu mindre att hjälten haft en historisk förebild i en med
lem av skjoldungaätten. 

Diktaren av HHu I har knappast känt till mera av Helge
sagan än vi. Det som han ej hämtat ur HHu II är fritt uppdiktat, 
hans egen skapelse.1 I synnerhet gäller detta om diktens båda 
glanspunkter: Helges födelse och uppväxt (str. 1—9), rustningarna 
och seglatsen över det stormande havet (str. 21—31). Det råder 
en påfallande motsats mellan de praktfulla begynnelsestroferna 
och de knappa två stroferna (10, 11) om Helges kamp med Hun
ding och Hundings söner. Scenen med nornorna kan vara in
spirerad av Helges ord i HHu 11:26: JJÖ kved ek mkkvi nornir 
valda. Om HHu I som helhet gäller, att det har utformats genom 
medveten verksamhet av en skald. 

BUGGE utgick vid sin undersökning av Helge-sagans ur
sprung från en kritisk granskning och värdesättning av källorna. 
Hans arbete ligger därför vetenskapligt sett, trots alla misstag, 
på ett vida högre plan än de forskares, som senare sysselsatt 
sig med hjältesångerna. Ett grundfel hos HEDERSTRÖM och hans 
efterföljare är att de utan vidare sammanslagit de båda texterna 
i Eddan till ett slags enhetlig Helge-diktning och att de sedan 
huvudsakligen hämtat sina argument från uppgifter som endast 
förekomma i HHu I. HEDERSTRÖM är alltifrån början inställd på att 
identifiera de i kvädena förekommande ortnamnen, han är genom
trängd av övertygelsen att vad i sångerna berättas nästan in i 
varje detalj är historiskt riktigt, och han anser sig därför kunna 
utgå från en Eddatext, där "bägge kvidorna anföras i samman
hang med varandra". Samma likgiltighet för de källkritiska och 
sagohistoriska frågorna återfinna vi hos ARTUR NORDEN, som med 

1 BUGGE anser, att HHu I blivit påverkad av irisk sagodiktning. Hela denna 
del av hans undersökning (HD, s. 37—104) måste anses grundligt förfelad. Jfr 
kritiken av F. JÖNSSON i Norsk-isl. kultur- og sprogforhold, s. 86 f. 
6 — Fornvännen 1927. 
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mycken överlägsenhet polemiserar mot de filologiska arbetsme
toderna, för vilka BUGGE framställes som ett varnande exempel. 
Om Helgedikterna själva uttalar sig visserligen NORDEN vida mera 
svävande och oklart än HEDERSTRÖM, men han betraktar tydligen 
"Eddans sönderkluvna och vidlyftiga form" som något sekundärt 
och tillfälligt. Till grund för sina resonemang lägger han en 
sammanarbetad text. På samma sätt förfar NERMAN i sin redo
görelse för dikternas innehåll. 

NORDEN söker nu, i likhet med HEDERSTRÖM, på ett mera 
direkt sätt förbinda med varandra saga' och verklighet. Han vill 
göra sig till tolk för den uppfattningen, att det är "verkligheten 
man först har att uppsöka, och i denna bör man sedan söka att 
inplacera dikten . . . Träborgen vid Ringstad med dess praktfulla 
gravfält, allt delvis daterbart till 500- och 600-talen e. Kr., på
litliga källors uppgifter om konungarna Hogne och Granmar i 
Östergötland och Södermanland under 600-talet, sagornas notiser 
om en östgötisk hövdinga- eller kungaätt, som hetat ylvingar — 
allt detta och vad mera därtill hörer utgör den verklighet, som 
för arkeologen tecknar sig större och mera mäktigt bjudande, ju 
mera han genom topografiskt inträngande i det ifrågavarande 
landavsnittet, Bråbygden, kommer den in på livet". Helgedikt
ningen utgör den konstnärliga avspeglingen av denna verklighet, 
skapad av en eller flera namnlösa husskalder i den östgötska 
stormansgården. Forngården vid Ringstad och dikten tillhöra 
samma tid, 600-talet; ortnamn i dikten hänvisa den till samma 
geografiska miljö, Bråbygden; en del av diktens personuppgifter 
stödjas genom en annan litterär källa, Ynglingasagan. 

I diskussionen om Helge-sagans ursprung ha ortnamnen spelat 
en mycket stor roll. De förekomma till stort antal i båda kvä
dena; tillsammans uppgå de till ett 40-tal. Att en del av dem 
endast äro poetiska bildningar är allmänt erkänt.1 Detta framgår 
redan av deras rent appellativiska, ofta symboliska, betydelse, 

1 HEDERSTRÖM ansåg sig kunna identifiera samtliga namn med orter i Sö
dermanland, Östergötland och norra Småland. NORDEN och NERMAN ta emeller
tid avstånd frän flertalet av HEDERSTRÖMS identifieringar. 
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Striden mellan Helge och Hodbrodd står vid Frekasteinn 'ulv
klippan' (HHu II: 21, 26, I: 44, 53), Helge vilar efter kampen 
med Hundingsönerna vid Arasteinn 'örnklippan' (1: 14), då ser 
han strålglans över Logafiyll 'lågafjällen' (I: 13, 15), varifrån val-
kyrjorna komma; skeppen segla ut från Stafnsnes 'stamnäset' 
(I: 23) och efter stormen vila de ut på Unavdgar 'viken där man 
har det bra' (I: 31) o. s. v. Ibland är det svårt att avgöra, om 
ett uttryck bör uppfattas som appellativum eller namn. Det är 
fallet med ////rem//^// 'himlafjällen' (I: 1) och Himinvangar 'himla
fälten' (1: 15); men i HHu I: 8 är Himinvangar ett klart namn. I 
formellt avseende bilda ortnamnen ett viktigt inslag i versen, 
och i många fall ha de säkerligen kommit till av verstekniska 
skäl. De voro ett bekvämt sätt att sörja för allitterationen och 
fylla ut versraden: Sigrun frå Sevafiollom (II: 25, 42, 45), at 
Styrkleifom Starkabr konungr, at Hléblqrgom Hrollaugs synir 
(II: 27), gli Vandilsvé ok Vigdali (II: 35) o. s. v. 

Av denna art äro samtliga ortnamn i HHu II, fantasiska
pelser utan förebild i verkligheten. De förekomma här jämförelse
vis sparsamt, hela antalet är 10 eller, om man bortser från str. 27, 
som med rätta anses vara ett yngre tillägg, endast 8. Utom de 
redan nämnda är det följande: Brunavdgar 'bränningsviken?'1 

(str. 5, 6), Hlésey 'ön där man får lä' (str. 6),2 Bragalundr 'lun
den där bedrifter utföras?' (str. 8: "jag tog björnar i Bragalund"), 
Figturlundr 'fjätterlunden' (str. 30). 

Diktaren av HHu I däremot fullkomligt excellerar i ortnamn. 
Till sin beskaffenhet äro de ej annorlunda än i det äldre kvädet, 
de förekomma blott mera ymnigt. De sammanhänga med stilen. 
Å ena sidan äro de betingade av verstekniska grunder,8 å andra 

1 Gotl. allbruna 'bränning längs stränderna under härd storm' (Gottländsk 
ordbok, h. 1, 1919, s. 6; P. A. SÄVE, Havets och fiskarens sagor, 1892, s. 34, 
53). Annorlunda BUGGE (HD, s. 124): 'en Bugt, ved hvis Strand der b r ä n d e s 
og haerjes'. 

2 Helge talar i förtäckta ord: han kallar sig Hamal, han är hemma i 
Hlésey, han har nyss förut "tagit björnar" i Bragalund. Hlésey kan därför ej 
vara Helges verkliga hem, utan är fingerat. 

3 Ortnamnen förekomma företrädesvis i de jämna verserna! 
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sidan förläna de åt berättelsen ett visst drag av trovärdighet och 
fakticitet, som skalden utan tvivel eftersträvat och som tydligen 
icke förlorat sin förmåga att göra intryck även på sena tiders 
läsare. Det är en speciell smak som kommer till uttryck i sådana 
namnuppräkningar som t. ex. hästnamnen i str. 47 och 51, höv
dingnamnen i str. 14 och 52: 

47. Peir af riki renna léto 
Svipuö ok Sveggiuö, Sölheima til. 

51. Renni rgkn bitloo til reginpinga, 
en Sporvitnir at Sparinsheiöi, 
Mélnir ok Mylnlr til Myrkvlbar. 

14. Settiz vist, pd er vegit haföi 
Alf ok Eyiolf, und Arasteini, 
Higrvarb ok Hdvard, Hundings sono. 

52. Biööi pér Hggna ok Hrings sonom, 
Atla ok Yngva, Alf inom gamla. 

En hel strof fylles nästan av namnen på de gårdar, som Helge 
fick i namngåva: 

8. Gaf han Helga nafn ok Hringstabi, 
Sölfigll, Snoefigll ok Sigarsvgllo, 
Hringstgo, Hdtun ok Himinvanga . . . 

Det är ett virtuosmässigt sätt att göra vers, fullt i stil med 
de andra egendomligheter, som vi funnit utmärkande för HHuL 
Namnen äro alltigenom välklingande och vackra. En del av dem 
äro väl fritt uppfunna för sitt ändamål, andra torde vara häm
tade från äldre eller samtida diktning. Detta är fallet med Si-
garsvellir 8 (HHj har såväl Sigarsvellir som Sigarsholmr), väl 
också med Hebinsey 22 och Brdvgllr 42; Varinsfigrbr 26 och 
Varinsey 37 motsvaras av Varinsvik i HHj. Myrkvibr 51 är ett i 
kvädena flerestädes förekommande namn. I andra fall finna vi åt
minstone likheter med avseende på bildning och betydelse: Sölfigll 
8, Logafigll 13, 15 och Rgbulsfigll (Rgbulsvellir) i HHj, Unavdgar 
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31 och Munarvägr Hervorkvädet, Munarheimr HHj. Samma för
led i Himinfiqll 1 och Himinvangar 8, 15, Sölfigll 8 och Sölheimar 
47, Hringstabir och Hringstgb 8, Brälundr 1, 3 och B räv glir 42, 
Varinsfigrbr 26 och Varinsey 37 (liksom Sigarsvellir och -holmr, 
Rgbulsvellir och -//?// i HHj). Rimmande äro förlederna i Vc-
rinsfigrbr (-ey), Svarinshaugr 31, Sparinsheibr 51. 

Det förefaller ytterst osannolikt, att bland denna mängd av 
rena fantasiprodukter skulle dölja sig ett antal namn, som här
stammade från sagans ursprungliga hemort och miljö och sålunda 
skulle ha bevarats i diktningen genom alla dess förändringar år
hundradena igenom. Naturligtvis återfinnas en hel del av kvä-
denas namn som verkliga ortnamn på olika håll, vare sig det 
beror på tillfällighet — mönstret har självfallet varit verkliga ort
namn — eller på medvetet val av skalden (t. ex. Hlésey, Hring
stabir, Hdtun, Hébinsey, Brdvgllr, pörsnes). Men att härav sluta 
till dikternas eller sagans ursprung, synes mycket vågat. Det 
finnes andra möjligheter, som också kunna ifrågakomma. Det är 
lika betänkligt för NORDENS och NERMANS teori som för BUGGES, 

att de ortnamn, som de åberopa, förekomma endast i HHu I, det 
minst forntrogna av Helge-kvädena. I str. 22, där Helges rust
ningar skildras, finnas två ortnamn: Brandey och Hébinsey; HE
DERSTRÖM och NERMAN hänföra det förra till verkligheten (=Bränd-
holmen i Bråvikens mynning), BUQOE återigen det senare (=Hid-
densee vid Rugen).1 I str. 24 förekomma likaså två ortnamn: 
Trgnoeyrr och Qrvasund; HEDERSTRÖM och NORDEN anse det förra 
hämtat från verkligheten (=ören vid kvarngården Trana, belägen 
nära Motala ströms utflöde ur Glan), Bugge det senare (=Stral
sund). 

Enligt NORDEN äro ungefär hälften av Helgesångernas ort
namn diktade eller tillåta i varje fall icke någon geografisk iden
tifikation. Ett tiotal anser han vara någorlunda säkra. I den se
naste framställningen (Ord och Bild 1926J nämnas följande: 

1 BUGGE har enligt min mening riktigt förklarat Brandey: av brandr 'en 
Stok i Skibets Forstavn' (jfr Stafnsnes). 
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Brdlundr = Lnnd, Kvillinge sn ("Lund vid Brå"); 
Hringstabir= Ringstad straxt n. om Norrköping; 
Hringstgb = Ringstads hamn (gården Ståthöga?); 
Hdtun 'den höga gårdsinhägnaden', beteckning för den höga 

träborg som enligt N. omgivit en av gårdarna vid Ringstad; 
Trqnoeyrr se ovan; 
Brdvgllr Bråvalla; 
Pörsnes = ett i medeltida källor omnämnt Thorsnaes vid Brå

viken; 
Myrkvibr= Kolmården. 

Det är uppenbart, att alltsammans vilar på förekomsten av 
namnet Brdvgllr (och Brdlundr) i dikten. Det övriga har intet 
bevisvärde. I och för sig skulle ett Hringstabir i en dikt från 
1000-talet endast kunna tänkas betyda Ringsted på Själland, om 
nu skalden tänkt på en verklig ort. 

Man bör då uppmärksamma icke blott att namnet Brdvgllr 
förekommer i dikten, utan även hur det förekommer. Bland de 
skamlösa beskyllningar, som Sinfjotle och Gudmund utslunga 
mot varandra, förekomma också följande ord av Gudmund: 

42. p å vart brubr Gråna d Bråvelli, 
gullbitlob, vart ggr til rasar; 
hafba ek pér möbri mart skeib ribit, 
svangri und sgoli, simul, forbergis! 

Denna fantastiska händelse förlägges sålunda till Bråvallen. En
ligt NERMAN framgår det härav, att "Helges broder Sinfjotle bott 
på Bråvallen". — Trätan mellan Sinfjotle och Gudmund är det 
parti av HHu I, där vi tydligast kunna se, hur skalden använder 
sina källor. De fyra stroferna HHu II: 19—22 ligga till grund för 
hans tretton HHu I: 32—44. Ordstriden sväller sålunda i den nya 
framställningen. Materialet för det tilldiktade hämtas delvis från 
myt och saga. I str. 40 säges, att Sinfjotle blivit snöpt av jätte
kvinnor vid Gnipalund på Torsnäs, i följande strof anspelas på 
Sinfjotles och Sigmunds äventyr som varulvar ute i skogen, och 
så kommer som klimax det grova nidet: "Du har varit ett brun-
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stigt sto 'på Bråvallen'". Att Sinfjotle är Helges bror och Sigmund 
hans far är ju överhuvud ett sent led i sagans utveckling (dock 
redan i HHu II). Ortbeteckningarna i dessa sagoaktiga beskyll
ningar äro till för allitterationens skull: 

pii vart vglva i Varinseyio... 
Nio åtto vit d nesi Sdgo .. . 
siz pik geldo fyr Gnipalundi 
pursa meyiar d pörsnesi. . . 
pä vart brubr O råna d Brdvelli. . . 

Att 'Bråvallen' i detta sammanhang skulle härröra från Helge
sagans eget ursprungliga ortsnamnsförråd, synes åtminstone all
deles onödigt att antaga. Skalden behöver endast ha känt till 
namnet ur någon saga, exempelvis Bråvalladiktningen. 

Har han känt till Brdvgllr, kan han lätt nog ha skapat Brälundr. 
Det förekommer i de första stroferna, som utan tvivel äro hans 
eget verk, båda gångerna i allitteration med borg-. Att Helges 
moder hetat Borghild, veta vi endast genom HHu I (och av detta 
kväde beroende texter). Som lämpligt allitterationsord till Borg
hild har skalden tillgripit namnet Brälundr, liksom Sigrun har 
till stående attribut frd Sevafigllom. Namnet är en variation av 
sagans Brdvgllr och Bråvik, av samma art som Varinsfigrbr.-vik, 
-ey, Sigarsholmr.-vgllr, Rgbulsfigll-velllr o. a. Att Helge-dikterna 
ha en utpräglad förkärlek för ortnamn på -lundr har redan fram
hållits av BUGGE (HD, s. 104 n.) o. a. 

Diktningen om Bråvalla slag känna vi genom det s. k. Brå-
vallakvädet, som ligger till grund för den prosaiska framställ
ningen i Saxos åttonde bok och i det isländska sagofragmentet 
Sggubrot af fornkonungum.1 Mellan Bråvallakvädet och HHu I 
finnas märkliga överensstämmelser i innehåll och stil. Den yttre 
situationen är i stort sett densamma. I båda dikterna är det väl
diga härar som uppbådas och drabba samman. Vid Frekastein 

1 Kvädet är rekonstruerat av A. OLRIK i ANF 10, s. 223 f. Om Bråvalla. 
diktningen framför allt OLRIK, Danmarks Heltedigtning 2, s. 125 f. och (om än 
med väsentligen förfelade synpunkter) S. BUGGE, Norsk Sagoskrivning og 
Sagafortatlling i Irland, s. 78 f. 
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som vid Bråvalla står slaget till lands, men krigarna komma seg
lande dit i stora flottor. Bråvallakvädet fylles till stor del av en 
uppräkning av namnen på de deltagande kämparna; även i HHu I 
återfinnes smaken för dylika namnlistor, om än i vida mindre 
skala. Överhuvud finna vi just i HHu I tendenserna till den bre
dare episka stil, som har sin mest typiska representant i Brå
vallakvädet. Där är allting drivet till ytterlighet; Redan Helges 
här uppges till femton stridsskaror (folk), medan ännu sjutusen 
kämpar ligga kvar på skeppen. Skeppen i Sigurd Rings flotta 
uppges till det fantastiska antalet av 2,500 snäckor. Det var, 
säges det, svårt att räkna långskeppen i Helges ledung. Men i 
Harald Hildetands flotta voro skeppen så många, att de bildade 
en bro mellan Själland och Skåne, och då de kommo ut på havet, 
kunde man ej se himlen för alla de segel som voro hissade i 
topp. Det är icke med denna sena dikt (från omkr. 1060), som 
Helgekvädena närmast borde jämföras, utan med den äldre Brå-
valladiktning, som vi med säkerhet kunna förutsätta. Den torde 
i sin stil ha erinrat rätt mycket om en sådan dikt som HHu I. 
Båda sagorna tillhöra samma rent nordiska diktning med in
hemska motiv och hjältar. Beröringar och lån dem emellan äro 
därför i hög grad rimliga.1 

Om också en sådan förklaring synes mig fullt tillräcklig och 
övervägande sannolik, kan emellertid icke uteslutas den möjlig-

1 Hothbroddus och Herlewar (Herleifr, jfr HHu I: 23 Hiorleifr) nämnas 
bland Brävallakämparna; Starkad är en huvudperson i slaget — han omtalas 
också HHu II: 27. I HH I: 52 uppräknas som Helges fiender, utom Hogne: Rings 
söner, Alle och Yngve, Alv den gamle. I Ring har BUGGE med rätta förmodat 
sagans välkände Sigurd Ring. Bråvallakvädet nämner bland Frös ättlingar (Frö 
dei necessarii) i Uppsala "Ingi quoque et Oly, Aluuer, Folki patre, Elriconati" 
(Alreks synir ok Yngvi, AU enn frékni). Det synes mig rimligt att härmed 
sammanställa Helgekvädets "Atle och Yngve, Alv den gamle." I stället för det 
här fullständigt främmande Atle finge man då antaga, att dikten ursprungligen 
haft AU. Man finge dä tre från Ynglingaätten välkända namn, i samma kombi
nation som i Bråvallakvädet. (Om växling Atli: AU som namn pä Tor i olika 
hdskr. av Snorra-Eddan se LINDS Ordbok, sp. 95). — Ocksä i Skjoldungasagan 
(Aarbeger 1894, s. 83) förekommer Sigurd Ring tillsammans med Alv och Yngve, 
söner till konung Alv i Vendel. 
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heten, att sagan en gång varit lokaliserad till Öst-Sverige. Vissa 
förhållanden kunde kanske tyda på att så verkligen varit fallet. 

Två av Helge-kvädenas personer återfinna vi uti en annan 
saga, nämligen i den del av Snorres Ynglingasaga, som handlar 
om Ingjald illråde. Granmarr är här konung i Södermanland; 
hans hustru är Hildr, dotter av konung Hggne i Östergötland, 
och han har med henne dottern Hildegunn. Hon blir gift med 
vikingakonungen Hjorvard ylving, och det bestämdes, att han 
skulle stanna hos Granmar, "eftersom denne icke hade någon 
son, som kunde hjälpa honom att styra riket". Granmar och 
hans svärfader Hogne utkämpa därefter gemensamma strider mot 
Ingjald illråde. En gång då Granmar och Hjorvard befinna sig 
på gästning pä Selaön i Mälaren, överraskas de av konung Ing
jald och innebrännas med sitt folk. Ingjald underlade sig deras 
rike. Konung Hogne fortsatte med sin son Hilder striden mot 
Ingjald, och det säges, att han kunde värja sitt rike ända till 
sin död. I berättelsen om Bråvalla slag (Sggubrot) heter det, 
att Harald hildetand "satte konung Hjormund, son av Hervard 
ylving, över Östergötland, som hade varit i hans faders och 
konung Granmars besittning". 

Det är utan vidare klart, att konungarna Granmar och Hogne 
i dessa båda källor sagohistoriskt sett äro desamma som edda-
kvädenas Granmar och Hogne. Viktigt är i synnerhet, att nam
net Granmar f. ö. icke förekommer i hela den fornnordiska litte
raturen. Sannolikt torde också vara, att denne Granmar ursprung
ligen hört hemma i Ingjald illråde-sagan och sålunda varit 
knuten till Sverige, snarast till Södermanland. 

Alltför hastigt avfärdar BUGGE (HD, s. 145 f.) denna för 
Helge-diktningens historia ytterst viktiga kombination såsom 
"noget uoprindeligt". I sin stora undersökning har han ingen
ting vidare att säga om detta märkliga inslag i Helgesagan. 
Orsaken är tydligtvis den, att det strider mot hans uppfattning 
av sagans kärna som knuten till Danmark. 

Att Granmar omtalas i tre "av varandra oberoende källor", 
därav i tvenne som konung i Södermanland (Östergötland), i 
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tvenne i förbindelse med ylvingar, i tvenne i skyldskap med 
konung Hogne, är för NORDEN det väsentligaste skälet för Helge
sagans historiska karaktär, för händelsernas datering till 600-
talet och (jämte ortnamnen) för diktens östgötska ursprung. 
"Ynglingasagan hjälper oss", säger NERMAN (Det svenska rikets 
uppkomst, s. 239), "att betyga, att Helgedikternas Granmar och 
Hogne äro verkliga personer."1 Detta är en förhastad slutsats. 

Källorna äro ingalunda oberoende av varandra. Ingjald ill-
råde-sagan, Bråvallaslags-sagan och Helge Hundingsbane-sagan 
tillhöra alla samma sent urnordiska hjältediktning; deras största 
intresse i litteraturhistoriskt avseende är, att de visa, att kraften 
till ny, självständig hjältedikt ännu levde i Norden, sedan den 
redan utsinat hos de övriga germanska stammarna. Det är rätt 
naturligt, att dessa sagokretsar inbördes påverkat varandra och 
lånat från varandra, men det är givetvis värdefullt att få det 
konstaterat. Man måste emellertid hålla fast vid att detta i främsta 
rummet är diktning, icke historia. Att historiska element kunna 
ingå i denna diktning, är möjligt, kanske t. o. m. sannolikt. Men 
det bevisas naturligtvis icke av källornas överensstämmelse, som 
ingenting annat betyder än sagotraditionens relativa enhetlighet. 

I vad mån Ingjald illråde-diktningen, bevarad i (Ynglingatal 

1 Jag önskar uttryckligen framhålla, att det är mot den pos i t iva for
muler ingen i detta och dylika uttalanden av NERMAN och NORDEN, som jag 
vänder mig. På ortnamnen i HHu I och på överensstämmelser mellan Helge-
dikterna och Ynglingasagan (Sqgubrot) kan man icke bygga någon slutsats om 
att innehållet i dikterna vilar pä historisk grund och lika litet om deras ålder 
och skådeplats. Blotta möj l ighe ten att källorna äro beroende av varandra — 
och den är ju obestridlig — är tillräcklig för att förhindra ett sådant påstående 
som att "Ynglingasagan hjälper oss att betyga, att Hclgedikternas Granmar och 
Hogne äro verkliga personer'. Ännu mindre kan man dä häri finna stöd föran-
tagandet, att Helge, som ju endast förekommer i dikterna, varit en östgötsk 
konung. Det är att märka, att detta, liksom ortnamnen i HHu I, är en kardi
na lpunk t i NERMANS och NORDENS bevisning. Huruvida de arkeologiska för
hållanden, som därjämte åberopats, kunna göra det sannolikt, att Ringstad vid 
Norrköping varit "Helge Hundingsbanes sätesgärd", lämnar jag ät fackmännen 
att avgöra. Jag har här endast velat framställa den övertygelse jag kommit till 
om de fi lologiska grundernas bristfällighet. 
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och) Ynglingasaga, innehåller historiska traditioner, skall här ej 
undersökas, sålunda ej heller, huruvida Granmar kan antagas ha 
varit en verklig sörmlandskonung på 600-talet. Det är ett ytterst 
komplicerat problem, där vi måhända aldrig kunna komma till 
någon visshet. 

Om Granmars och Hognes hemvist veta dikterna intet. Gran
mar bor på Svarinshaug, Hognes dotter Sigrun på Sevafjällen, 
båda lokaliteter, som icke finnas på någon karta. I Helgedik
terna omtalas Granmar endast som fader till Hodbrodd och hans 
bröder; han själv spelar ingen som helst roll. Ynglingasagan 
däremot säger uttryckligen, att Granmar icke hade någon son, 
som kunde hjälpa honom att styra riket. Såväl Hodbrodd som 
Helge Hundingsbane synas vara främmande för denna tradition. 
Helgedikterna berätta, att Hognes dotter Sigrun är fästad till 
Granmars son Hodbrodd; enligt Ynglingasagan åter är Granmar 
själv gift med Hognes dotter Hild. — Med den syn på saken, 
som här har utvecklats, erbjuda dessa motsägelser källorna emel
lan egentligen icke något särdeles stort intresse. Det är knappast 
annat än vad man har att vänta, att det skall vara så. Det visar 
blott, att den som tar dessa sagor för verklig historia, intrasslar 
sig i olösliga svårigheter.1 

1 NERMAN (aa s. 240) underkänner Ynglingasagans uppgift, att Hild varit 
dotter till Hogne; enligt Bråvallaslagsagan äro Hild och Hilder barn av konung 
Hildebrand i Reidgotaland, och denna genealogi får företräde, därför att alla 
tre namnen knytas samman av variationssystemet. — Vidare förmodar han, att 
Granmars söner vid systern Hildegunns giftermål varit för unga för att kunna 
hjälpa fadern att styra riket; detta skulle ha föranlett sagotraditionen att tro, 
att Granmar var sonlös. — Det värsta är, att man med HEDERSTRÖMS teori skulle 
fä tvä kungar i Östergötland: Helge och Hogne. HEDERSTRÖM delar landskapet 
dem emellan, sä att Helges rike omfattar nordöstra delen (med Ringstad) 
Hognes sy löstra delen (med Tjust), men NERMAN anser med rätta, att HEDER
STRÖM ej kunnat styrka sin mening. I stället antar NERMAN, att Hogne först 
varit konung över Östergötland, men Helge har berövat honom väldet; det är 
därför som Hogne i Helgedikterna uppträder som Helges fiende. Snorres upp
gift är nog riktig sä till vida, som Hogne lyckats värja sitt rike för Ingjald 
illråde. Men värja det till sin död har han likvisst icke kunnat, ty han har 
mast lämna det i händerna pä Helge. 
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Hogne och Hild i Ingjald illråde-sagan äro, såsom namnen 
otvivelaktigt ge vid handen, lånade från Hjadningasagan. Det
samma är fallet med Hogne och Sigrun i Helge-kvädena. Här 
är visserligen ungmöns namn förändrat, men i gengäld visar 
berättelsen själv tydliga spår av inverkan från Hjadningasagan 
(ovan s. 72). På båda hållen finna vi sålunda element ur denna 
saga kombinerade med namnet Granmar. I ena fallet är Hognes 
dotter gift med Granmar, i andra fallet bortlovad till Granmars 
son. I Helgesagan har Granmar själv ingen uppgift att fylla. 
Det torde sålunda vara uppenbart, att han ursprungligen hört 
hemma i Ingjald illråde-sagan och härifrån lånats över i Helge
sagan. Å andra sidan har obestridligt Hjadninga-motivet själv
ständigt och direkt upptagits i Helgediktningen. Vi torde sålunda 
med stor sannolikhet kunna konstatera beröring i relativt sen 
tid mellan Ingjald illråde-sagan och Helgediktningen, framkallad 
av de likheter, som redan förut förefunnos och som ledde sitt 
ursprung ur samma källa. Denna beröring har lett till uppta
gande av namnet Granmar i Helgediktningen. 

I likhet med många andra folkliga sagor — t. ex. berättel
serna om Hagbard och Signild eller Ebbe Skammelsson — finna 
vi Hild-sagan lokaliserad till flera olika platser i Norden. Hos 
Saxo är Hogne, Hilds fader, småkonung på Jylland; striden 
mellan Hogne och Heden försiggår vid Hiddense (Hlthinsö) nära 
Rugen. I norsk tradition från vikingatiden förlägges Hjadninga-
kampen till Orknöarna. Halfsagan, som ju är västnorsk till sitt 
ursprung, känner också till Hild och Hogne: Hild, dotter av 
Hogne i Niarbey (Naerö i Namdalen), är moder till Half. Denne 
Hogne i Niarbey är även fader till vikingakonungen Sorle, som 
omtalas i Ynglingasagan. Sannolikt finna vi nu i Ingjald illråde-
sagan spår av en svensk lokalisation av den urgamla sagan. 
Hogne och Hild ha blivit satta i förbindelse med Granmar, en 
sörmländsk sagokonung. I Södermanland finnes en plats med 
namnet Hedensö (Näshulta sn), fsv. Hithinsö; det är, märkligt nog, 
det enda ställe i vårt land, där detta egendomliga ortnamn före-
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kommer.1 Det synes i hög grad frestande alt tro. att detta sörm
ländska Hedensö på elt eller annat sätt står i samband med en 
lokalisation av Hjadningasagan till svenska landamären. 

Om det förhåller sig på detta sätt, skulle vi få räkna med 
ett svenskt inslag i Helgediktningen, om det också icke skulle 
vara av historisk art. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

E. Wessén: Die Edda l i eder von Helge dem Hund ings tö t e r . II. 

Das sog. Zweite Lied von Helge dem Hundingstöter (HHu II) besteht 
aus Bruchstticken wenigstens drei verschiedener Gedichte: von Sigruns Trauer 
und ihrer Begegnung mit Helge in dem Grabhiigel (Str. 30—51), von der 
Liebe zwischen Helge und Sigrun und Helges Kampf mit Hodbrodd (Str. 14— 
28), von der Begegnung zwischen Helge und Sigrun nach dem Kampfe mit 
Hunding (Str. 5—13), wozu ein paar Episoden aus Helges Jugend kommen 
(Str. 1—4). Wieviel von der alten Helge-dichtung verloren gegangen ist, 
können wir nicht wissen. Die Prosastlicke in HHu II schöpfen grossenteils 
ihren Inhalt aus dem jiingeren HHu I und haben keinen selbständigen Wert. 
Nirgends in der iibrigen altnordischen Litteratur finden wir etwas, was unser 
Wissen ergänzen känn. Saxo hat wahrscheinlich nicht viel mehr gekannt, als 
was aus dem Namen "Töter Hundings und Hodbrodds" zu crschliessen war; 
Sigrun erwähnt er mit keinem Wort. 

Der Dichter des HHu I hat, wie bereits betont wurde, die gesamte Hel-
gesage vor Augen gehabt. Nach des Verf.'s Ansicht ist das jiingere Lied ganz 
einfach zustande gekommen, um eine Vorgeschichte zum "Sigrunliede" (HHu 
II: 30—51) zu bilden. Zusammen umfassen diese beiden Lieder die ganze 
Geschichte Helges, wie sie in der stimmungsvollen Szene mit den Nornen 
(HHu I: 1—4) vorausverkiindet wird. Die Lieder in HHu II sind älter als 
HHu I, das sie nach Stil und Wortschatz stark beeinflusst haben. Aber sie 
gehören doch einer jiingeren Gruppe von Eddaliedern an; Reste älterer Dich
tung sind in diesen Liedern nicht nachzuweisen. 

Der Dichter des HHu I hat von der Helgesage nicht mehr gekannt als 

1 Hithinzö 1295 SD 2, s. 187 orig., Hidhinsö 1354 SD 6, s. 524 orig,, 
1405 SD ns 1, s. 439 avskr., Hidhensö 1412 SDns 2, s. 464 orig., Hedhensöö 
1416 SDns 3, s. 102 orig. — I SDns 1, s. 717 och LUNDQREN-BRATE, Personnamn, 
s. 100 upptages ett Hithinsö i Östergötland; men A. NORDEN har visat (Saga 
och sägen, s. 17), att det är det sörmländska Hedensö som åsyftas i det brev, 
varom det är fräga. 
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wir. Wie er seine Quellen benutzt, können wir in den 13 Strophen (32—44) 
beobachten, denen HHu 11:19—22 zugrunde liegt. Der urspriingliche Kern der 
Sage von Helge ist wohl seine jugendliche Heldentat, die Rächung seines 
Vaters, gewesen, von der er seinen Beinamen erhalten hat. In HHu I findet 
sich von dieser Dichtung keine Spur; es zeigt dies dass eine solche dem Ver
fasser des HHu I nicht bekannt gewesen ist, ebensowcnig wie etwas davon 
auf unsere Zeit gekommen ist. 

Die Helge-Sigrun-Sage (Str. 30—51) hat, wie bereits Heusler bemerkt hat, 
ihre Ausgestaltung unter Einwirkung der Hagbard-Signild-Sage erhalten. Die 
vorhergehende Episode von dem Kampf zwischen Helge und Hodbrodd (Str. 
14—29) ist unter stärker Beeinflussung durch die Hjadningasage entstanden. 
Das Grundthema ist das glciche: durch eine Frau verursachter Kampf zwischen 
Schwiegersohn und Schwiegervater. Sigruns Väter heisst gleich dem Hilds 
Hogne. Eine Helge-Hodbrodd-Sage ohne Sigrun, wie Bugge voraussetzt, hat 
nie existiert. Dieser ganze Teil der Sage von Helge dem Hundigstöter ist 
seinem Ursprunge nach poetisch, nicht historisch. Höchstens liesse es sich 
denken, dass die Namen historisch wären, m. a. W. dass die Sagendichtung an 
historische Personen angekniipft hatte. 

Bugges Auffassung von der Entstehung der Helgedichtung ist allzu kom-
pliziert, um wahrscheinlich zu sein. Die lebensvolle Helgesage löst sich in 
einen Kampf zwischen 'poetischen Repräsentanten' von Volksstämmen und 
Landesteilen auf. Helge ist "der ideale dänische König", alleiniger Repräsen-
tant der Skjoldunge. Obwohl so aller urspriingliche epische Inhalt verloren 
gegangen öder umgewandelt worden ist, sollen doch noch einige Ortsnamen 
in HHu I von dem geschichtlichen Schauplatz der Fehden zwischen Skjoldungen 
und Hadbarden ber erhalten geblieben sein. Die Deutung des Namens Hod
brodd als Utnbildung eines Hajmbard- ist unwahrscheinlich. Aus Saxo känn 
keine Stiitze dafiir entnommen werden, dass Helge der Hundingstöter seinen 
Ursprung von dem Skjoldung Helge herleitete. 

Bedenklich ist besonders, dass Bugge die grösste Zetigniskraft HHu I, 
dem jiingeren Liede, beimessen muss, dessen Dichter der Sage eine neue, 
individuelle Formung gegeben hat. Was er nicht HHu II entnommen hat, ist 
frei erfunden, seine eigene Schöpfung. Derselbe Einwand gilt gegen Heder-
ström, Nerman und Norden: auch sie schöpfen ihre Argumente hauptsächlich 
aus Angaben, die nur in HHu I vorkommen. 

Die Ortsnamen in den Qedichten sind zum grösseren Teil poetische 
Bildungen, oft mit symbolischer Bedeutung. Das gilt fiir sämtliche in HHu II 
vorkommenden. Der Dichter von HHu I exzelliert geradezu in der Erfindung 
von Ortsnamen. Sie hängen mit dem Stil zusammen. Einerseits sind sie durch 
verstechnische Momente bedingt, andererseits verleihen sie der Erzählung einen 
gewissen Zug von Qlaubwtirdigkeit und Tatsächlichkeit, den der Dichter zwei-
fellos erstrebt und der sein Vermögen, auch auf die Leser später Zeiten Ein-
druck zu machen, offenbar nicht verloren hat. Einige der Namen sind frei fiir 
ihren Zweck erfunden, andere sind älterer und zeitgenössischer Dichtung ent
nommen. Es diirfte äusserst unwahrscheinlich sein, dass unter dieser Menge 
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reiner Phantasieerzeugnisse sich eine Anzahl Namen verbergen sollten, die 
aus der urspriinglichen Heimat und dem alten Milieu der Sage herstammten 
und demnach in der Dichtung durch alle ihre im Laufe der Jahrhunderte 
eingetretenen Wandlungen hin erhalten geblieben wären. Dass einige wirklich 
sich als Ortsnamen hier und da wiederfinden (Hlésey, Heöinsey — Brävollr, 
Pörsnes — Hätdn) beruht auf Zufall öder bewusster Wahl des Dichters. 
Brävollr (Str. 42 in einem vollständig phantastischen Zusammenhange) hat er 
aus der Bravalladichtung gekannt; Brälundr hat er als geeignetes Allittera-
tionswort zu Borghild geschäften, wie Sigrun als stehendes Attribut frå Seva-
fiollom hat. Die iibrigen Namen, auf die man sich berufen hat, haben keinerlei 
Beweiswert ftir eine geographische Lokalisation in Östergötland. 

HHu I erinnert in mehreren Hinsichten an das Bravallalied, nicht zum 
wenigsten in der Vorliebe fiir Namenaufzählungen. Wir finden in HHu 1 die 
Tcndenzen zu dem breiten epischen Stil, der seinen typischsten Vertreter in 
dem Bravallaliede hat. 

Die Ingjald illrädc-Sage, die Sage von der Bravallaschlacht und die Sage 
von Helge dem Hundingstöter gehören alle derselben rein nordischen Helden-
dichtung an; mit einheimischen Motiven und Heiden. Es ist recht natiirlich, 
dass diese Sagenkreise sich gegenseitig beeinflusst haben. Sie diirfen daher 
nicht als voneinander unabhängige Quellen beurteilt werden, und aus ihrer 
gegenseitigen Ubereinstimmung lassen sich keine Schliisse ziehen. Dass 
geschichtliche Elemente in dieser Dichtung enthalten sind, ist möglich, viel
leicht sogar wahrscheinlich. 

Es ist ohne weiteres klar, dass die Granmar und Hogne der Ynglinga
saga sagengeschichtlich betrachtet dieselben sind wie die Granmar und Hogne 
der Eddalieder. In beiden Fallen finden wir eine Einwirkung seitens der alten 
Hjadningasage (Hogne—Hild, Hogne—Sigrun). Sichtlich ist Granmar, der in 
der Helgesage keine Aufgabe zu erfullen hat, urspriinglich in der Ingjald i 11— 
räde-Sage zu Hause gewesen und von dorther in die Helgesage entlehnt wor
den. Wenn so auch Granmar zunächst mit Schweden verkniipft gewesen ist, 
so känn dies natiirlich nicht beweisen, dass andere Elemente der Helgesage 
aus demselben geographischen Milieu herruhren, und noch weniger, dass sie 
historisch gewesen sind. Möglicherweise lässt sich sägen, dass die Ingjald ill-
räde-Sage von einer schwedischen Lokalisation der Hjadningasage zeugt, 
gleichwie beispielsweise die Halfsage Spuren einer westnorwegischen (Hogne 
und Hild von Närö in Namdalen) enthält. 


