
LEDER ”Jeg ønsker, at du, når 
dette ting er ved at være omme, 
får den største vanære af denne 
sag, og at ingen befrier dig for den 
skam”.

Således lyder det i et af verdenslitteraturens 
absolutte hovedværker: Njals saga. Den kan 
med rette sættes i samme bås som Homers 
Odysseen og Ovids Metamorfoser. Værket 
drager os ind i en medrivende fortælling 
om ære og skam, blodfejder og rådslagning, 
samfundsopbygning og selvtægt, hedenskab 
og kristendom.

Nu turnerer en udstilling Norden rundt, 
som tager udgangspunkt i Njals saga og 
kredser om begreberne ære og skam. Rygte-
børsen var magtfuld i det islandske bonde-
samfund og et tab af anseelse kunne få fatale 
konsekvenser. Sindrige hævndrab og lumske 
baghold kunne være konsekvensen, hvis 
man ikke tog forbehold. Et sådant forbehold 
kunne eksempelvis lyde: “Dræb aldrig mere 
end én gang i den lige linje inden for samme 
slægt, og bryd aldrig et forlig, som gode folk 
indgår mellem dig og andre”. 

På sagaernes tid var din status i samfundet 
afhængig af, hvordan dine venner og fjender 
så dig og omtalte dig. I dag vurderes du af 
dine omgivelser gennem algoritmer, likes og 
datahøst. Vores samfund er billedbåret i en 
grad, det ikke har været tidligere og vi bi-
drager ufortrødent til dette ved diverse selv-

fremstillende selfies, statusopdateringer og 
så videre.

Alt sammen data, der indgår i en global 
datahøst, hvor tech-giganter anvender den 
til at forudsige forbrugeradfærd og målrette 
salgs- og sågar politiske kampagner mod os. 
Og i denne høst anvendes også ansigtsgen-
kendelsesteknologi. I udstillingen kan du op-
leve, hvordan en computer aflæser dit ansigt 
og vurderer dine følelser. Men kan “maski-
nen” give et retvisende billede af, hvem vi er? 
I hvor høj grad identificerer vi os med denne 
nye, teknologiske rygtebørs?

Den nærværende avis giver forskellige ind-
gange til Njals saga, sagaernes verden, kunst-
gruppen Gagaríns arbejde med udstillingens 
installation og med teknologien, der er an-
vendt. Du kan eksempelvis læse en reporta-
ge om mordbranden, der slår Njal ihjel, om 
samfundsomvæltningen fra hedenskab til 
kristendom og om Tingets rolle i det island-
ske samfund.

Du kan læse om det litterære koncept, Ære 
og Skam, der har dannet ramme for arbejdet 
med installationen og en præsentation af 
kunstgruppen Gagarín. Og forsker Morten 

Bay har skrevet om den ansigtsgenkendelse-
steknologi, der indgår i installationens kon-
cept.

En af de førende forskere i islandske saga-
er, Annette Lassen, introducerer os til sa-
gaernes verden i Nordens verdenslitteratur, 
og den store islandske forfatter Einar Már 
Guðmundsson sætter denne litteratur i dia-
log med den øvrige verdenslitteratur.
Litteraturforsker Erik Skyum-Nielsen sporer 
sagaernes betydning og tilstedeværelse i mo-
derne dansk litteratur, og en af de nulevende 
danske forfattere, der for nylig har trukket på 
sagalitteraturen, Torben Munksgaard, lærer 
os, hvorledes sagaerne kan berede os på at dø 
hjelmklædt.

Den islandske digter Gerður Kristný har 
også ladet sig inspirere af Njals saga og sat 
denne inspiration på vers. Det gjorde hun 
oprindeligt for undervisningsportalen Saga-
tid.dk, og du kan læse mere om arbejdet med 
portalen og om den rejse, der inspirerede til 
oprettelsen af den.

Du kan også læse om billedkunstneren 
Kristín Ragna Gunnarsdóttirs inspireren-
de arbejde med at lave det islandske svar på 

Bayeux-tapetet over netop Njals saga. Og så 
er der selvfølgelig dødsannoncer, bryllups-
annoncer, kryds og tværs, horoskoper og en 
tegneserie af Søren Glosimodt Mosdal, hvor 
Njals søn, Skarpheden, i et voldsomt spring 
over isen, kløver fjendens hoved ned til kind-
tænderne med øksen Kampheks.

Udstillingen er et samarbejde mellem Ga-
garin, Borgarbókasafnið - Menningarhús, 
Albertslund Bibliotek, Biblioteket Frederiks-
berg og Gentofte Bibliotekerne. Den er støt-
tet af Slots- og Kulturstyrelsen og Dansker-
nes Digitale Bibliotek. Udstillingen turnerer 
mellem de nævnte partnere samt Sølvberget, 
Stavanger Kulturhus og Bibliotek, og Folk-
biblioteken i Lund. Vi skylder en stor tak til 
Nordens hus i Reykjavik, Københavns Uni-
versitet, Den Arnamagnæanske Samling, 
Sagatid.dk, Petur Hrafn Valdimarsson, An-
nette Lassen, Ásta Olga Magnúsdóttir, Nils 
Wiberg, Sigurður Hróarsson, Einar Guð-
steinsson, de lokale Njalting på de respektive 
biblioteker og alle bidragsyderne.

Dyk ned i avisen og sagaernes spændende 
verden og besøg et af bibliotekerne, når vi 
har besøg af udstillingen. Udstillingen er for 
alle: Vikinger, nidinge, skjoldmøer, skægløse, 
trælle og andet godtfolk.

Vel mødt
Redaktionen

EntEr njála - føler 
du ære eller skam?

Mordbrand på njals gård

Læs om de dramatiske begivenheder, der 
resulterede i en voldsom mordbrand, hvor den 
skægløse Njal og flere andre fra familien måtte 

lade livet. Læs mere på side 2-3

Selv de døde tager fejl

Einar Már Guðmundsson har skrevet et essay 
om, hvorledes vi kan gå i dialog med svundne 

tider igennem litteraturen. 
Læs hans essay på side 4-5

når en selfie er sjælens spejl

Den omrejsende installation ENTER NjÁLA 
anvender ansigtsgenkendelsesteknologi, når den 

afkoder hvor ærefulde eller skamfulde, vores 
udtryk er. Læs mere på side 4

lær at dø 

Hvordan kan sagaerne tale til os i dag? Hvad 
kan vi lære af dem? Ifølge forfatter Torben 

Munksgaard kan vi lære at dø. 
Læs mere på side 8
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Af Christian Mattias Høy B. Winther, Petur 
Hrafn Valdimarsson og Therese West Boardman

Njals gård er brændt ned til grunden, og Njal 
er her ikke mere. Det er flere måneder siden, 
at Bergtorskvol gik op i flammer, og at man 
fandt Njal og hustruen Bergtora under et ok-
seskind blandt forkullede bjælkestumper og 
aske. Imellem dem lå deres barnebarn Tord. 
På mirakuløs vis var deres kroppe forblevet 
uberørte af flammerne.

Ikke langt derfra blev deres søn Grims 
knogler gravet fri af asken, og op ad endegav-
len fandt man deres anden søn, Skarpheden. 
Benene var brændt af ham op til knæene, 
men ellers var hans krop uskadt.

Vidner fandt mærker på Skarphedens krop, 
ét mellem skuldrene og et andet på brystet. 
Begge mærker var brændt som kors. Uden 
for gården lå det hovedløse lig af den tred-
je søn, Helge. I alt fandt man knogler fra 10 
personer i den nedbrændte gård foruden 
Helges hovedløse krop.

Det er ikke længere en nyhed, at Njals 
gård er brændt, men det er det første tinge 
i umindelige tider uden Njal Torgejrssøn. 
Mordbranden er det, alle taler om, og den, 
der skal udredes. Flose Tordssøn er anklaget 
for at have stiftet branden og hugget hove-
det af Helge, da han forsøgte at flygte sam-
men med en gruppe kvinder, der havde fået 
lov at forlade gården af Flose. Flose kunne 
dog ikke forhindre, at Njals svigersøn, Kåre 
Sølmundssøn, slap ud af den brændende 
bygning. Han løb op af en tværbjælke, mens 
hans tøj og hår brændte væk, og kastede sig 
ud fra taget i en røgsky. Kåres flugt betyder, 
at gårdfred er umulig, og at sagen skal tages 
op på tinget.

Ære og skam
Njal har altid været en af de mest lovkyndi-
ge på Island og fremført sager på tinget klogt 
og snarrådigt. De fleste husker nok, hvordan 
han flere gange forsvarede sin nære ven Gun-
nar Håmundssøn på Altinget og opnåede det 
ene forlig efter det andet. Da Gunnar til sidst 

blev landsforvist i tre år og nægtede at for-
lade sin gård og jord, kunne Njal dog ikke 
stille noget op. “Så smuk er skråningen, at 
den aldrig har forekommet mig smukkere. 
Markerne er lysegule, og tunene slået, og 
jeg vil ride hjem igen og ikke rejse nogen 
steder” (Njals saga, s. 129), udtalte Gunnar, 
lige inden han skulle til at gå ombord på et 
af de skibe, som skulle bringe ham væk fra 
Island. Det brudte forlig blev Gunnars død. 
Han blev overfaldet på sin elskede gård, og 
da hans buestreng sprang, efterlod det ham 
forsvarsløs. 

Gunnars død var mere ærværdig og re-
spektfuld end Njals egen. Gunnars ba-
nemænd valgte den åbne kamp frem for 
gårdafbrændingen. Ildspåsættelse ville have 
været en skamløs måde at besejre en af Is-
lands største og bedste krigere på. Njal blev 
i stedet kvalt i røgen fra sin egen brændende 
gård.

Måske turde Flose ikke risikere sit eget liv 
eller give Njalssønnerne og Kåre muligheden 
for at undslippe. Måske var Flose så opild-
net af raseri, at ære og skam en stund var 
ham ligegyldig. Vidner fortæller imidlertid, 
at Flose tilbød Njal at forlade gården, inden 
bygningen brændte ned til grunden. Njal 
svarede da uden tøven med klar og ærefuld 
røst, at det kunne der ikke blive tale om: “jeg 
vil ikke gå ud, for jeg er en gammel mand og 
dårligt i stand til at hævne mine sønner, og 
jeg vil ikke leve med skam” (s. 225).

“Svinefjeldsasens brud”
Fejden mellem Flose og Njalssønnerne 
stammer fra en gammel retssag - en rets-
sag, der oversteg selv Njals evner til at 
mægle og skabe forsoning. Flose havde 
lagt sag an imod Njalssønnerne for drabet 
på Høskuld Tråenssøn. Flose anlagde sa-
gen på vegne af Høskulds kone, Hildegun, 
der er datter af Floses halvbror Starkad. 

Njalssønnerne erkendte drabet på tinget, 
og da Høskuld var en højagtet mand, var 
erstatningsspørgsmålet ikke så ligetil. Seks-
hundrede sølvmønter svarende til tre gange 

den almindelige erstatning - den største er-
statning i mands minde - blev fastsat. Flose 
tog dog ikke imod tilbuddet, og boden blev 
efterladt på sidste tinge i det nu bristede håb 
om, at den i fremtiden ville kunne forlige de 
stridende parter. 

Det var dog ikke selve erstatningsbeløbet, 
der havde fået Flose til at afvise et forlig. Det 
var derimod den silkekappe, som Njal havde 
lagt oven i boden. Kappen havde Høskuld 
fået af Flose, og da Flose trådte frem på tin-
get for at acceptere erstatningen, havde han 
spurgt, hvem kappen tilhørte uden at få svar.

Skarpheden blev tilsyneladende så irriteret 
over Floses overraskende uvidenhed, at han 
til sidst tog kappen fra Flose og kastede 
et par blå bukser hen til ham med 
en nedladende bemærkning om, 
at han havde mere brug for 
bukserne end kappen: 
“Det har du, 
hvis du, som 
man siger, 
er Svine-
fjeldsasens 
brud hver 
niende 
nat, 

hvor han gør dig til en kvinde.” (s. 214).
Flose sparkede i vrede til bunken med sølv-

mønter og nægtede at tage imod en eneste 
mønt. Han erklærede så, at enten skulle der 
ikke betales bod for Høskuld, eller også skul-
le de hævne ham.

Et blodigt baghold
Hvordan det kunne komme så vidt, at Njals-
sønnerne dræbte Høskuld og kom i fejde 
med Flose, er stadig en gåde for mange. ▶ 

◀  Høskuld blev dræbt en tidlig morgen, mens 
han såede korn. Njalssønnerne lå sammen 
med Kåre og Mård Valgårdssøn i et baghold 
og overfaldt Høskuld. Høskuld forsøgte at 
flygte, men til ingen verdens nytte. Njalssøn-
nerne var for stærke, og døden uundgåelig.
Det var dog ikke bare en højagtet islæn-

ding, Njalssønnerne tog livet af. Det var 
også et familiemedlem. Høskuld var Njals 
plejesøn og var vokset op blandt Njalssøn-
nerne som en del af familien. I lang tid 
havde Høskuld haft et godt forhold til sin 

adoptivfamilie, og Njal tog Høskulds 
død meget nær: ”For sandt at sige, så 
rammer denne sorg mig så dybt, at 
jeg havde fundet det bedre, om jeg 
havde mistet to sønner, og Høskuld 
var i live” (s. 193), udtalte Njal, da 
han fik at vide, at Høskuld var ble-
vet dræbt. 

Nogle siger, at Mård stod bag kon-
flikten mellem Njalssønnerne og 

Høskuld. Mård er berygtet for sit 
listige sind og sin ondskabsful-

de adfærd. Ifølge rygtet skul-
le Mård have spredt historier 
om, at Høskuld bagtalte Njals-

sønnerne og fået dem til at tro, 

at Høskuld ville dræbe dem, hvis ikke de 
dræbte ham først. Mårds far Valgård den Grå 
havde mistet meget land og magt efter, at der 
var blevet oprettet nye høvdingedømmer, og 
femteretten var blevet indført på Island.

De nye love var Njals påfund, og femteretten 
blev indført som en slags højesteret, der skul-
le afgøre de sager, som man ellers ikke kunne 
blive enige om. Høskuld var en af dem, der 
nød godt af de nye høvdingedømmer, og han 
overtog noget af Valgårds land og dermed 
også hans tingmænd. For at svække Høskuld 
og Njals anseelse og magt og vinde det tabte 
tilbage skulle Mård på sin fars befaling altså 
have sået splid mellem Høskuld og Njalssøn-
nerne.

Mård skal forsvare njal
Mårds rolle i mordet på Høskuld er aldrig 
blevet klarlagt, selvom sladderen går lystigt, 
men Mård har under alle omstændigheder 
ikke udspillet sin rolle i det, der har udviklet 
sig til en familiefejde. Rygtet vil vide, at Flose 
ikke vil forsøge at indgå forlig for mordbran-
den, men forsvare sin sag og ikke påtage sig 
skylden.

Til at fremføre sin sag har han valgt Ejolf 

Bølvverkssøn, der siges at have stor forstand 
på lovene. Kåre derimod har allieret sig med 
Mård, der om nogen er kendt for at øde-
lægge de sager, han fremfører. At Mård skal 
tale Njals sag virker næsten tragikomisk og 
er blot med til at understrege, at Island med 
Njals bortgang har mistet en stor lovmand. 

Aldrig før har der været et ting med så stort 
et fremmøde. Høvdinge fra alle fjerdinge i 
landet er dukket op. Både Kåre og Flose har 
samlet sig god støtte og lader til at møde be-
væbnet op på lovbjerget.

Om sagen ender med et forlig, må tiden 
vise, men noget tyder på, at det ikke ender 
godt, og at våbnene endnu engang bliver ud-
gangen på uoverensstemmelserne. ■

Sidetallene henviser til Njals saga, Gyldendal, 
2017.

Christian Mattias Høy B. Winther, Petur 
Hrafn Valdimarsson og Therese West Board-
man er formidlere af litteratur på Gentofte 
Bibliotekerne.

Mordbrand 
på njals gård
REPORTAGE Gløderne ulmer stadig efter branden på Bergtorskvol. Njal og hele hans husholdning er gået til grunde. Konflikten eskalerede over 
lang tid og kulminerede til sidst med blodhævn og mordbrand. Det er nu op til tinget at afgøre sagen, men alle spørger sig selv: Er det mon muligt 
igen at skabe ro og orden, eller vil vi se flere tragiske sammenstød med dødelig udgang? 

SAGAERNE De islandske sagaer 
er et af Nordens vigtigste bidrag til 
verdenslitteraturen. Fra 1100-tal-
let og frem til ca. 1400 skrev is-
landske sagaskrivere, hvoraf langt 
størstedelen er anonyme, et væld 
af sagaer: kongesagaer, oldtidssa-
gaer, riddersagaer, samtidssagaer 
og islændingesagaer. 

Af Annette Lassen

Islændingesagaerne, som handler om frie 
bønder på Island i den såkaldte sagatid, ca. 
930-1030, er i dag nok den kendteste af disse 
sagagrupper. Det er bredt anlagte fortællin-
ger om blodige slægtsfejder, ære og kærlig-
hed, tapre mænd og kloge kvinder, stridbar-
hed og tilgivelse.

Der er overleveret fyrre islændingesagaer, 
nogle er skrevet på en prøvende og repeti-
tiv måde, andre er formfuldente kunstvær-
ker, og atter andre, de senmiddelalderlige, er 
tempofyldte og veloplagte ramasjangsagaer, 
nogle handler tilmed om trolde.

Stilen er knap
Sagaerne fremstår mærkeligt moderne: 
I modsætning til europæiske middelalder-
forfattere moraliserer sagaskriverne ikke, 

men lader det være op til læseren at 
danne sig en mening; de vi-

deregiver højest, hvad 
folk på egnen sy-

nes om en sag eller et drab. Stilen er knap, 
og sagaskriverne holder deres kort tæt ind til 
kroppen. Sagaskriverne nøjes med at beskri-
ve, hvad man kan iagttage med øjet. Denne 
knaphed i beretningen betyder, at man som 
læser skal være på vagt, for små tegn i teksten 
kan have stor betydning: En rødmen er tegn 
på stærk sindsbevægelse, tavshed på sorg. 
Sagaerne foregriber på denne måde impres-
sionismen og minimalismen og er dermed 
4-500 år forud for deres tid. 

Gunnar, njal og branden
Njals saga, som dateres til ca. 1280, er en af 
de berømteste islændingesagaer. Det er den 
længste islændingesaga, og den fremhæves 
for sin velgennemtænkte kunstneriske kom-
position. Njals saga er en stort anlagt sam-
fundssaga, idet den viser, hvordan en konflikt 
mellem enkelte individer vokser sig så stor, at 
hele samfundet til sidst er truet af opløsning. 
 Sagaen handler om de to nære venner, Gun-
nar og Njal, og deres stridbare koner, Hal-
gerd og Bergtora, som er skyld i en række 
eskalerende konflikter. I modsætning til ko-
nerne er Gunnar og Njal tilhængere af fred 
og tilgivelse, men de må alligevel begge lade 
livet: Gunnar angribes på sin gård og svigtes 
af den gennemhårde Halgerd, og Njal bræn-
des inde med hele sin husstand. 

Man kan inddele sagaen i tre dele: første 
del har Gunnar som hovedperson (med en 
optakt om to kvinders, Uns og Halgerds, æg-
teskaber), anden del har Njal som hovedper-
son, og tredje del fokuserer på opgøret efter 
branden på Bergtorskvol. Selvom man forsø-

ger at løse konflikten ad rettens vej, forpur-
res sagen mod mordbrænderne af urimelige 
juristerier, og hele forsamlingen på Islands 
fælles ting, Altinget, kommer op at slås. I 
sidste ende er det kun den kristne tilgivelse, 
der kan løse konflikten endegyldigt. 

Kolde kvinders råd
Man kan vende tilbage til Njals saga mange 
gange. Første gang jeg læste sagaen gjorde 
venskabet mellem Gunnar og Njal et stort 
indtryk på mig. Gunnar lever op til alle sa-
gatidens krav til en mand: Han er stærk, flot, 
modig og dygtig i kamp, men han bryder sig 
slet ikke om at slå ihjel, hvad der passer dår-
ligt med tidens manderolle. Sagaens kvinder 
er derimod iskolde: De tvinger mændene til 
at foretage hævn, også når mændene ønsker 
en fredelig løsning. Ved en anden læsning af 
sagaen stod Kåre frem – overleveren af den 
rædselsfulde mordbrand, der tager livet af 
hans kone og hele Njals familie. Kåre er tyn-
get af sorg og søger længe indædt hævnen, 
men ender alligevel med at tilgive og gifte sig 
ind i mordbrænderens familie.

Men så ved en senere læsning af sagaen 
stod pludselig selve mordbrænderen Flose 
frem i et tragisk og formildende skær. Med 
mordbranden begår han den værste udåd i 
sagaen, selvom han aldrig ønsker at brænde 
Njal og dennes husstand inde; han tvinges af 
sted af sin brordatter Hildegun, som da også 
har sine grunde til hævnen, som hun vel at 
mærke ikke kan foretage selv, fordi hun er en 
kvinde. 

I den følelsesladede situation konstaterer 
Flose: Kolde er kvinders råd, og man kan 
kun være enig. Men kvindernes handlemu-
ligheder i sagaen er begrænsede. Mændene 
derimod er fanget i en voldsspiral, som de 
fastholdes i af kvinderne. Det er først kristen-
dommen, som giver menneskene mulighe-
den for at lægge drab, hævn og vold bag sig. ■

Annette Lassen er lektor på Københavns Uni-
versitet, Den Arnamagnæanske Samling, og 
redaktør på den danske udgave af fembinds-
værket Islændingesagaerne.

nordens verdenslitteratur
Foto: Sim
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TEKNOLOGI Kunstig intelli-
gens-software bliver bedre og bed-
re til at afkode digitale fotos. Det 
gælder også vores ansigter, der 
både kan genkendes på overvåg-
ningskameraer og feriebilleder på 
sociale medier. Men når maskiner 
studerer vores ansigtsfolder, aflu-
rer de en ganske anden identitet, 
end når et menneske gør det.

Af Morten Bay

Stanford-forskeren Michal Kosinski har det 
med at publicere kontroversielle forsknings-
resultater. I 2014 viste han, hvordan com-
puter-algoritmer er bedre til at beskrive en 
person end selvsamme persons familie og 
venner, hvis computeren bliver fodret med 
informationer fra Facebook. Det gav ham 
en masse medieomtale, men gjorde også 
Kosinski ufrivilligt medvirkende til, at Do-
nald Trump blev præsident. En af Kosinskis 
kolleger brugte nemlig hans metoder til at 
psykoanalysere millioner af amerikanske Fa-
cebook-brugere, finde dem med størst soci-
al afmagt og bombardere dem med Donald 
Trump-reklamer. Det blev kendt som Cam-
bridge Analytica-skandalen.

Nu er Kosinski så på banen igen med ny, 
kontroversiel forskning, der denne gang 
handler om computeres evne til at beskrive 
din personlighed ved blot at analysere dit 
ansigt. Kunstige intelligenser med tilstræk-
keligt mange data til rådighed kan fortælle 
dig næsten alt om dig selv ud fra et enkelt 
ansigtsfoto – også ting, du ikke selv ved end-

nu. Med denne teknologi kan computere for 
eksempel gætte med høj præcision, om du er 
introvert eller ekstrovert, hvad dine seksuelle 
præferencer er, og om du har tendens til at 
handle i strid med loven. 

Stater og tech-giganter
Kosinski siger selv, at hans forskning blandt 
andet har til formål at demonstrere til skræk 
og advarsel, hvad store tech-firmaer og stats-
lige efterretningstjenester med store compu-
ter-ressourcer til rådighed nu har af mulighe-
der. Det har allerede skabt en del nervøsitet, 
at denne slags ansigtsgenkendelse måske en 
dag kan bruges til præventivt at mistænke en 
person for kriminalitet, vedkommende ikke 
har begået endnu.

De nye teknologier vækker dog også be-
kymring af mere jordnære årsager. De giver 
for eksempel reklamebranchen mulighed for 
at afsløre folks hemmeligheder, før de selv er 
klar til det. Det skete i et konkret tilfælde fra 
USA, hvor en ung pige måtte bekende over 
for sine forældre, at hun var gravid, fordi 
husstanden blev ved med at modtage trykte 
reklamesager rettet mod gravide. De rekla-
merende firmaer kendte pigens omstændig-
heder, fordi hun havde købt graviditetstests 
på nettet og spurgt venner til råds på sociale 
medier. Men disse to elementer havde slet 
ikke været nødvendige med Kosinskis an-
sigtsanalyse-teknologi inde i billedet. 

Når der måske er grund til at lytte til advars-
lerne, er det fordi vi i denne selfie-tid efterla-
der fotos af os selv alle vegne. Vi tager selfies, 
er med på andre selfies og lader vores smart-
phone-kameraer analysere vores ansigter, så 
vi kan bruge dem til at låse vores telefoner op 

med. Facebook, der jo også ejer Instagram, 
har satset på denne teknologi længe, og hver 
gang du tagger en person på et billede, hjæl-
per du deres kunstig intelligens-computere 
med at blive bedre til at genkende folk. For 
det meste sker denne type indsamling af per-
sonlige informationer under dække af, at du 
kan få mere personlige ydelser på nettet og 
kun se online-reklamer, der interesserer dig. 
Men regeringer verden over er også 

interesserede i dine ansigtsdata. I skrivende 
stund ligger Amazon og Microsoft i budkrig 
for at få lov til at levere ansigtsgenkendelses-
teknologi til det amerikanske militær. Og 
ved en fodgængerovergang i det kinesiske 
teknologimekka Shenzhen bliver folk, der 
går over for rødt, sat i digital gabestok ved 
at få deres ansigt blæst op på en storskærm 
nærved. Firmaet bag dette projekt hedder 

Intellifusion. De leverer ansigtsgenkendelses-
teknologi til det kinesiske politi, som i 
storbyen Guangzhou har brugt teknologien 
til at identificere over 2.000 mistænkte og 
arrestere flere end 800 af dem mellem 2017 
og 2018. 

Mennesker genkender, 
maskiner gennemskuer
Der er som bekendt forskel på, hvordan vi 
ser os selv, og hvordan andre ser os. Sociolo-
gen Erving Goffman beskrev det med en te-
ater-metafor: Vi lader andre se vores forsce-
ne-personlighed, mens vores mere naturlige 
jeg lever på bagscenen, bag kulisserne. Med 
den digitale revolution, og især på sociale 
medier, kan vi som mennesker i højere grad 
kultivere en forscene-personlighed, eller 
hvad medieforskeren Alice Marwick kalder 
for ”det redigerede selv”. 

Indtil videre har vi haft relativt meget kon-
trol med, hvor meget af vores redigerede selv, 
vi vil vise frem på de digitale forscener. For-
di vi kommunikerer med mennesker som os 
selv, har vi også en god fornemmelse af det 
indtryk, vi efterlader, når vi for eksempel 
lægger fotos på sociale medier eller skriver 
teksten til en datingprofil.

Men når det er maskiner, der kigger dybt i 
vores ansigtsfolder for at gennemskue vores 
dybeste hemmeligheder, er situationen en 
helt anden. ■
 
Morten Bay er ph.d. og medie- og teknologi-
forsker ved University of Southern California.

◀ gamle islandske forfattere for," sagde Kurt 
Vonnegut, da han læste sagaerne i den engel-
ske oversættelse fra 1997. På det tidspunkt 
var han blevet en gammel mand, hvilket for-
klarer, hvad vi talte om her ovenfor.

Derfor kan vi ofte sige, når nye litterære 
retninger stikker hovedet frem: "Det findes 
alt sammen i islændingesagaerne," og i den 
forstand er de middelalderlige sagaer altid 
nutidslitteratur. De rummer en evig lærdom,   
indsigt og forståelse, såsom det hellere at sige 
for lidt end for meget, ikke lade gåder og un-
derværker komme bag på én og at være yd-
myg over for sin egen evne, at anvende den 
frem for at skilte med den.

I sit højst betydningsfulde essay ”Personlige 
notater om romaner og skuespil” siger Hall-
dór Laxness: "De, der skrev islændingesaga-
erne, var i stand til at tegne de billeder, der 
kræves til en rystende fortælling, ofte bille-
der af mennesker, som ingen kendte andet-
steds fra, personer fra ubetydelige steder.”

Folk fra ubetydelige steder. Dette må siges at 
have været et af de vigtigste kendetegn ved 
moderne litteratur, at fortælle om mennesker 
fra ubetydelige steder, uden for alfarvej, men 
samtidig er det, som om hele verden ser sig 
i et spejl, og vi kan sige, at historien, vores 
skæbne, både er den skygge, som hviler over 
os, og det lys, som vi bader os i. 

Eller med andre ord, at historien i virkelig-
heden er en metode til at forklare vores liv.
Den tradition dannes tidligt på Island og i 
islændingesagaerne ”at gå de fundamentale 
lovmæssigheder i vores væsen efter i søm-
mene, de vidner om menneskeåndens evner, 
ikke alene til at møde sin skæbne med frygt-
løshed, men også til at søge fornyelse i sin 
livserfaring," som den irske nobelprisdigter 
Seamus Heaney udtrykker det.

Den, der i nutiden beskæftiger sig med kun-
sten at fortælle og fisker historier fra folk, 
kan ikke undgå at konkludere, at kunsten 
at fortælle en historie er menneskeslægten 
iboende, og at den fortællekunst, som for-
fatterne videreudvikler, bor hos den almin-
delige befolkning. Det er så atter grunden 
til, at litteraturen er menneskehedens fælles 
ejendom, i hvert fald i en vis forstand. En god 
historie hæver sig over sted og tid, eller rette-
re sagt, den befinder sig på én gang på stedet 
og ude i evigheden, er både lokal og global, 
stedsbunden og international. 

Da jeg voksede op i 1950erne og 60erne, blev 
islændingesagaerne og fortælletraditionen 
opfattet som uløseligt knyttet til selvstændig-
hedskampen. Fortællekunstens guldalder og 
de helte, der fortaltes om, var i mange hen-
seender krudtet i selvstændighedskampen. I 
dem fandtes den lysende fortid som man bry-
stede sig af. Dengang red heltene lyslevende 
rundt på egnen og den slags.

Om jeg husker ret, blev vi unge mest fasci-
nerede af historien om overmenneskelige 
bedrifter og kampe, som på deres måde min-
dede om kampene i de cowboyfilm, som vi så 

i biografen, uden at vi absolut satte de to ting 
i forbindelse med hinanden, for hvad der var 
revolvere i filmene, var sværd og spyd i saga-
erne, og børnenes leg tog skikkelse af begge 
dele og efterlignede både de middelalderlige 
helte og de amerikanske gangstere. Islændin-
gesagaerne gik hånd i hånd med beundring 
og blev formidlet til os, nyligt frie islændin-
ge, i skolerne og i hjemmene, af landets myn-
digheder. 

Vi fik at vide, at den nationale arv befandt sig 
i sagaerne, og at de lå dernede i Danmark et 
sted, men at vi ikke skulle pille for meget ved 
den. Det havde selvstændighedskampens 
helte allerede gjort lige siden det 19. år-
hundrede, men nu var de først og fremmest 
dekorative museumsgenstande i glasmon-
trer, udvalgt til at blive beundret, oplagte for 
forskere at granske, og ideelle for politikere 
til at citere i deres taler. Denne opfattelse af 
sagaerne har altid kaldt på et oprør. Halldór 
Laxness gav f.eks. ikke meget for islændinge-
sagaerne, da han var ung. Han spurgte bare, 
om de ikke alle sammen endte på samme 
måde, med at en eller anden mand, der hed 
Njal, blev brændt.

Dengang var den moderne litteratur ved at 
fødes på Island, og folk havde slet ikke blik 
for, hvordan den gamle sagaverden kunne 
træde i forbindelse med disse fornyelser. 
Men erfaringen viste det modsatte. Med sin 
første store roman, Den store væver fra Kash-
mir, der udkom i 1927, fører Halldór Laxness 
de nyeste strømninger fra verdenslittera-
turen ind i islandsk litteratur: surrealisme, 
dadaisme, ekspressionisme og mere til. Men 
i sine næste romaner, Salka Valka, Frie mænd 
og Verdens lys, som gerne regnes for kulmi-
nationen på hans karriere, flytter han så at 
sige hjem igen og forbinder sine fornyende 
bestræbelser, dels med sagatraditionen og 
dels med tidens mest brændende spørgsmål.

Sagatraditionen er tydeligvis i stand til at 
sluge hvad som helst, hvad enten det drejer 
sig om moderne poesi, avantgarde, plotlø-
se antiromaner eller punkmusik. Frygten 
for den amerikanske base med dens tv og 
radio viste sig også at være unødvendig, el-
ler måske ikke unødvendig, men ikke desto 
mindre formåede sagatraditionen at sluge 
en hel verdensmagt, selvfølgelig med fordø-
jelsesbesvær, men vi er her endnu og skriver 
bøger og fortæller historier. Vi blev ikke så 
amerikanske som frygtet, takket være netop 
fortælletraditionen. Den opstod oprindelig i 
dialog med verden, og sådan har det været 
lige siden, og sådan er det endnu. Islandske 
forfatteres oprør varer derfor som regel kun 
kort tid. I stedet sætter vi os på traditionens 
skolebænk, hvorefter fornyelsen finder sted 
med støtte i den lærdom, som vi møder dér.

Vi nævnte her til at begyndte med Gabriel 
Garcia Marquez. Han talte om to grene in-
den for romankunsten, som han havde tileg-
net sig: den ene opkaldte han efter William 
Faulkner, den anden efter Ernest Hemingway. 
Han sammenlignede William Faulkner med 
en elefant i en porcelænsbutik og mente, at 
han var repræsentant for kaosset, for de vilde 
stilgreb, fortællinger, som flød i alle retning-
er. Hemingway derimod repræsenterede det 
disciplinerede, hos ham var fortællingen klar 
og tydelig på overfladen, fyndig i formen, 
men nedenunder sydede det af betydning, 
bag ved teksten, mellem linjerne.

I et vist omfang forenede Gabriel Garcia 
Marquez disse to verdener, og det gjorde 
mange andre latinamerikanske forfattere, 
som nød stor popularitet i 60erne og 70erne, 
og hvis indflydelse stadig varer ved. Selv om 
islændingesagaerne står Hemingway nær-
mest eller Hemingway ligger tættere på deres 
indsigt, er der et element i William Faulkners 
produktion, som rimer godt med middelal-
dersagaerne, og det er handlingens scene, det 

samfund, hvor de samme personer hele tiden 
stikker hovedet frem. Dette kendetegner is-
lændingesagaerne, men også moderne roma-
ner. Det er Gabriel Garcia Marquez' romaner 
gode eksempler på. Hos ham hedder stedet 
Macondo. Det samme gælder Danzig-trilo-
gien hos Günter Grass og William Heinesens 
romaner fra Thorshavn på Færøerne. Mange 
værker, men befolket af de samme personer, 
og her taler vi kun om grundtræk.

”Omgivet af ord, klipper og hav, står øboen 
op og undrer sig over den skygrå dag. Hvor 
verden hinsides havet dog er lys og smuk... I 
fjerne slotte bor de syv underværker. Han ror 
over havet og vandrer fra land til land, men 
de fjerne slottes underværker er en klat møg 
på en pind sammenlignet med undervær-
kerne i de grå skyer og i de sorte klipper. Og 
øboen vender om, og rejser over de mægtige 
have, nu med afstanden som del af sindets 
bagage.”

Sådan forsøgte jeg engang at formulere det. 
Sagens kerne er denne: Mennesker opdager 
deres egne omgivelser gennem andre. Slægt-
skabet bor i fremmedheden. Hvis jeg var filo-
sof, ville jeg kalde det evighedens dialektik og 
skrive en stor bog om det. Dialoger mellem 
tider. Dialoger mellem steder. Mange af de 
forfattere, som er blevet nævnt her, vækkede 
mig og utvivlsomt andre til bevidsthed om 
sagaarven, ikke dens eksistens som sådan, 
men den skaberkraft, som findes i den. I lit-
teraturen virkeliggøres paradokserne. Under 
forskellige omstændigheder reagerer vi ens. 
Selv de døde tager fejl. ■

Oversat fra islandsk af Erik Skyum-Nielsen. 
Gabriel Garcia Marquez’ Ingen skriver til 
obersten (1968) er citeret efter Jan Stages dan-
ske oversættelse (1979).

Einar Már Guðmundsson er forfatter.

når en selfie er sjælens spejl

ESSAY
 
Af Einar Már Guðmundsson

…

" – Drømmer De ofte?

Det sker, svarede obersten, lettere brødebetyn-
get over at have sovet. – Jeg drømmer næsten 
altid, at jeg vikler mig ind i spindelvæv.

Jeg har mareridt hver eneste nat, sagde kvin-
den. – Og nu prøver jeg at finde ud af, hvem de 
ukendte mennesker, som man møder i drøm-
mene, egentlig er.
 
Hun tændte den elektriske ventilator. – Sidste 
uge dukkede der en kvinde op ved min sengs 
hovedende, sagde hun. – Jeg tog mig sammen 

og spurgte hende, hvem hun var, og hun svare-
de mig: Jeg er den kvinde, der døde her i rum-
met for tolv år siden.

Det er kun to år siden, huset her blev bygget, 
sagde obersten.

Netop, sagde kvinden. – Og det vil sige, at selv 
de døde tager fejl.”
 

…

Sådan står der i ”Ingen skriver til obersten” 
af Gabriel Garcia Marquez. Denne samta-
le kunne godt være et lysende eksempel på 
det, der kaldes for magisk realisme, men er 
heller ikke så forskellig fra de knappe og fyn-
dige samtaler i islændingesagaerne. Gunnar 
på Hlíðarendi var ikke hjemme, men hans 
hugspyd var hjemme, Grettir Ásmundarson 

blev ønsket god rejse, da han blev sendt ud 
af landet, men ingen bad ham om at komme 
igen, og hovedet fløj af fårehyrden, fordi han 
stod så godt for hug. Det var i Fostbrødresaga, 
som netop blev konverteret til en moderne 
roman i Gerpla eller Kæmpeliv i Nord af Hall-
dór Laxness. Halldór Laxness tager helteide-
alet, persondyrkelsen, og håner og spotter 
den. Samtidig er han i dialog med sin egen 
tid og dens heltedyrkelse, og dermed tillige 
med sit eget helteideal og dets persondyr-
kelse. Undertiden betegnes Kæmpeliv i Nord 
som Nordens svar på Don Quixote.

Islændingesagaernes slægtskab med senere 
tiders litteratur har mange sider. Det gæl-
der ikke alene slægtskabet med Latiname-
rikas litteratur, forfattere som jorge Luis 
Borges, men også krimiforfatterne fra USA, 
Raymond Chandler og Dashiell Hammett, 

repræsentanterne for den hårdkogte krimi-
nalroman. Endvidere kan man nævne j. R. 
Tolkien og hans eventyrlige verden, samt 
cowboyfilm og film over magtkampe om en 
kongetrone. Listen ville blive alt for lang til 
en kort artikel som denne. 

I nogle tilfælde er det vanskeligt at sige, 
hvorfra lighederne stammer. Kommer de fra 
litteraturen eller fra virkeligheden? Det er na-
turligvis det gamle spørgsmål om ægget og 
hønen, og i sig selv en detalje, for islændin-
gesagaernes forfattere, hvem de så ellers var, 
opstillede ingen regler for fremtiden, men 
skabte forbilleder, som i sig rummer så stærk 
en kerne, at man kan kalde dem for uskrevne 
regler.

"Først nu går det op for mig, hvor meget jeg 
som romanforfatter har at takke disse ▶

Selv de døde tager fejl

Foto fra udstillingens installation
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LITTERATUR Litteraturforsker 
Erik Skyum-Nielsen giver et leven-
de indblik i hvorledes de islandske 
sagaer lever videre i dansk litte-
ratur i dag.

Af Erik Skyum-Nielsen

Der er tre måder, hvorpå Island i disse år sæt-
ter sit markante præg på dansk litterær kul-
tur. For det første udkommer til stadighed 
en bredviftet mangfoldighed af nye islandske 
bøger, ja, det er efterhånden blevet sådan, at 
enhver forlægger her i landet med blot en 
smule respekt for sig selv er nødt til at have 
mindst én velskrivende islænding i sin stald.
For det andet er der voldsom gang i formid-
lingen af islandsk middelalderlitteratur både 
inden for prosa og poesi. I 2014 udkom såle-
des samtlige islændingesagaer og totter, dvs. 
saganoveller, i en ny dansk fembinds over-
sættelse under redaktion af Annette Lassen, 
og i 2016 påbegyndtes serien med otte bind 
oldtidssagaer under samme kyndige redakti-
on, et storværk, som afsluttes efteråret 2019. 

Sideløbende hermed har vi fået ikke ale-
ne en flot ny dansk version af Snorres Edda 

(2013), altså hans indføring i skjaldekun-
sten med genfortælling af alle de berømte 
myter om aser, jætter og dværge, men også 
en gendigtning af Den poetiske Edda (2018) 
med ”Vølvens spådom” og ”Den højes tale” i 
front. Endvidere udgav forfatteren jon Høy-
er i 2017 sin kommenterede oversættelse af 
Egil Skalle-Grimssøns to langdigte ”Hoved-
løsen” og ”Sønnetabet” under en så manende 
titel som Digt eller dø. Men for det tredje er 
danske forfattere på ny begyndt at drage til 
Island fysisk og mentalt, hvilket sætter sig 
spor i romanlitteraturen. 

Direkte sagaformidlende var Bent Hallers 
roman Skallagrims søn (2001), hvori han sat-
te sig for at skildre helten indefra – i mod-
sætning til den oprindelige saga, hvis faste, 
genrebundne regler jo dels påbyder fortæl-
leren at bruge knappe sætninger og fyndi-
ge replikker, dels fordrer en ydre ”objektiv” 
fremstillingsform. 

Et noget lignende værk var jon Høyers Mel-
lem havet og ødemarken (2014), en fortælling 
lagt i munden på en af den islandske middel-
alderlitteraturs halvt usynliggjorte kvinde-
skikkelser, den erotisk aktive Tordis, søster 
til Gisle Surssøn. Fra hende er der ikke langt 
videre til Helga, datter af Bård Snefjeldsas i 

dennes korte, delvis eventyragtige saga 
og en hovedinspiration for Stine 

Pilgaard i romanen Lejligheds-
sange (2015), hvis handling 
udspiller sig i en andelsbolig-
forening i Aarhus med en ret 
entusiastisk sagaoversætter 
blandt de mange meget ta-

lende personer.
Hvem havde for resten 
ventet at se de island-

ske sagaer dukke op i 
en roman af Carsten 

jensen? 

Det er ikke desto mindre, hvad der sker i Den 
første sten (2015), som foregår blandt danske 
soldater og journalister i et krigshærget Af-
ghanistan, og hvor en skarpskytte af islandsk 
herkomst pludselig giver sig til at citere fyldi-
ge passager af Gunløg Ormstunges (eller i den 
nye oversættelse: Slangetunges saga). 

Dette bidrags allernyeste eksempel, Torben 
Munksgaards ældreroman Johns saga (2018) 
har henvisningen til middelalderlitteraturen 
helt oppe i titlen og rummer derudover en 
handling, som kulminerer i Reykjavik.

Og hvorfor så det? jo, bogens jeg-fortæller, 
en 75-årig pensioneret gørtler på Nørrebro, 
som holder lidt for meget af at gå på værts-
hus og lidt for lidt af sin samtid, får et tip om, 
at det måske er på Island, at han kan finde 
sin søn, som han ikke har haft kontakt med 
i mange år. Inden sin afrejse får john til ven 
en ny beboer i opgangen, islændingen Hrafn, 
som dels citerer fra Ragnar Lodbrogs døds-
sang i sagaen om ham (”Langt fra at lægge en 
lys mø på sit leje”), dels henleder den knar-
vorne helts opmærksomhed på Gisles saga 
(”Det gik, som jeg frygtede, og kan føre til 
det, der er værre”) med det resultat, at også 
john får smag for at snakke som en middelal-
derlig fortæller, da han er taget til Reykjavik 
for at finde sønnen: ”Det er skæbnen, der 
sætter min ene fod foran den anden, jeg føl-
ger i hælene på mine næste skridt, jeg går, 
hvor jeg går. Alle mine skridt fører til timen 
efter denne, alle vande løber mod Dyrefjord.”

Her stammer de sidste fem ord såmænd 
fra Vésten, svoger og nærmeste ven til Gisle. 
Hvad angår passagens sørgmodige tonefald, 
peger dette fremad, for to sider efter møder 
john ganske rigtigt sønnen, blot for at få at 
vide, at dennes faktiske far var en nu afdød 
stenrig dansk-islandsk forretningsmand. 
Heraf hele skæbnetyngden…

Sådan kunne man fortsætte. Til Birgit 
Poupliers kærlighedsroman Intermezzo 
(2001), hvori en ægteskabelig krise forstær-
kes betydeligt af kvindens heftige affære med 
en islandsk kunstner, med hvem hun elsker 
hedt i en hytte oppe blandt fjelde. 

Til Hanne Højgaard Viemoses autofiktive 
rejseroman Mado (2015), hvori store dele 
er henlagt til islandske byer og landeveje. 
Til Peter Højrups roman Island (2014), som 
foregår i hovedet på en parforholdskriseramt 
mand i et fly fra København til Keflavik.

Eller til hele første del af Lars Frosts Smuk-
ke biler efter krigen (2004), hvor et lille inter-
nationalt sammensat rejseselskab i en lejet 
firehjulstrækker kører fast i en elvs rivende 
strøm, og hvor vi for en gang skyld færdes 
i et moderne urbaniseret og højteknologisk 
Island – et nybrud, må man sige, for øen i 
dansk litteratur, også tydeligt i Kristian Bang 
Foss’ debutbog Fiskens vindue (ligeledes 
fra 2004), hvor man kan læse, at fadøllene 
i Reykjavik er dårlige og dyre, at det varme 
vand lugter af svovl, samt at sangsvanerne i 
hovedstadens sø ikke synger eller klukker, 
men ”skræpper”. 

At røget lam (”hængekød”) er en stor deli-
katesse, og at Geysir er den mest berømte 
gejser på Island, det vidste vi i forvejen godt. 
Men når man som hos Frost og Bang Foss 
får et lille tydeligt stykke af virkeligheden ad 
gangen, kan selv det velkendte føles som nyt. ■

✳

Mhp. videre læsning henvises til Erik Skyum-
Nielsens bidrag ”Island i skrivende danskeres 
drømme” i bogen Gullfoss. Mødet mellem 
dansk og islandsk kultur i 1900-tallet (2015, 
s. 356-389) og artiklen ”Islandsbilleder i den 
nyeste danske litteratur” i tidsskriftet Spring, 
nr. 39 (2016, s. 207-220).

Erik Skyum-Nielsen er litteraturforsker og 
har udgivet en række bøger. Derudover er 
han oversætter af islandske værker af forfat-
tere som Einar Már Guðmundsson og Gerður 
Kristný.

RELIGION Jesus hed en mand. 
Godt tusind år efter hans fødsel 
indtog hans lære Island og blev 
ved lov den nye og eneste tro på 
øen. Den gamle tro blev forkastet, 
de gamle guder blev reduceret til 
dæmoner og djævle, og et nyt pa-
radigme indstiftede en ny orden i 
korsets tegn.

Af  Jon Auring Grimm

I de islandske sagaer brydes den kristne tro 
på den ene gud med den hedenske mangfol-
dige gudeverden. Med korset højt hævet for-
dømmes de hedenske afguder som dæmoner 
og djævle og forvises fra deres plads i tor-
denskyerne, regnbuerne og andre naturfæ-
nomener til helvedes afgrund. “[R]avnenes 
angreb på jer er tegn på de djævle, I tror på, 
og som skal trække jer ned i Helvedes kvaler,” 
(Njals saga, s. 304) lyder det i Njals saga.

Kristendommen blev vedtaget som officiel 
og landsdækkende religion omkring år 1000 
på Altinget. Dette markerede et brud med 
den “gamle tro” og indstiftelsen af en ny or-
den. Kristendommen var allerede ankommet 
til Island med indvandringen fra de keltiske 
områder i landnamstiden (omkring 900), 
hvilket karakteriserer den periode i vikin-
getiden, hvor Island blev koloniseret. Men 
guder er genstridige, og det var ikke uden 
megen kamp og kval, at kristendommen blev 
indført.

Hedenske templer blev skændet (Flodsdø-
lernes saga), og hedninge led ofte en grum 
skæbne. At de hedenske guder afvises, for-
hindrer dem imidlertid ikke i at optræde 
som dæmoner eller endda i egen høje per-
son, som eksempelvis Odin, der dukker op i 
sagaen om Bård Snefjeldsas. Han må dog for-
trække til Valhalla, da han får et gok i nøden 
af et krucifix. 

Omvendelse
Overordnet set er omvendelsen dog beskre-
vet i islændingesagaerne som noget relativt 
uproblematisk. Da sagaerne blev skrevet, var 
Island for længst blevet kristnet, og det var 
således med et tilbageskuende, kristnet blik, 
at sagatidens tro blev vurderet og beskrevet. 
Sejrherren skriver som bekendt historien.

Omvendelsen markerer et paradigmeskifte 
i islandsk historie. I sagaerne er omvendel-
sen ofte varslet af drømme, spådomme og 
visioner, der peger frem mod den nye tid og 
den nye orden under én gud. Den markerer 
også en bevægelse væk fra blodhævnen, mod 
tilgivelsen, hvilket er ganske tydeligt i Njals 
saga. Igennem hele værket kæmper Njal og 
Gunnar for forståelse og tilgivelse frem for 
blodhævn og drab. Og det er da også først ef-
ter mordbranden af Njal og kristendommens 
indførelse, at Side-Hal kan lede med eksem-
pel og afslå bod for drabet på sin søn. Englen 

Mikael er hans skytsengel, og gennem ham 
har han lært barmhjertighed. Ligeledes ta-
ger Njal Høskuld til fostersøn på trods af en 
blodfejde.

Den himmelske lov, tilskyndelsen til barm-
hjertighed, står over den verdslige lov, der 
forhandles på tinget. Efter det forlyder på 
Island, at Norge er blevet kristnet, forkaster 
mange trosskiftet og kalder det den rene gal-
skab, hvortil Njal siger: “For mig at se er den 
nye tro langt bedre, og den, som får den i ste-
det, er salig. Og hvis der kommer folk hertil, 
som prædiker den tro, skal jeg tale godt for 
det” (s. 178).

Barmhjertig blodrus
Kristendommens indtog formår ikke at 
forvandle de omvendte til barmhjertige og 
ublodige samaritanere. Og den kristne Gud 
synes da også selv at have en vis smag for 
blod. Eksempelvis lader han skoldhed blod-
regn regne ned over hedningerne, og da det 
første mirakel finder sted i Njals saga, hjæl-
per det da også et hævnmotiv på vej. Åmun-
de den Blinde genvinder momentant synet, 
da han lader Gud råde i en fejde, så han kan 
kløve brodermorderen Lytings hoved med 
en økse. Herefter mister Åmunde synet igen. 
Men hævnens retfærdige sødme skulle han 

ikke snydes for af den gode Gud.
For at overtale en gruppe hedninge, der 

ventede og frygtede overfald af en bersærk, 
om kristendommens fortræffeligheder, be-
der Tangbrand dem antænde to bål. Det ene 
velsigner han. Hedningerne velsigner det an-
det. Herefter udspiller følgende scenarie sig: 
“Da blev det sat, at bersærken var på vej til 
gården, og bålene blev antændt og brændte.

Mændene tog deres våben og sprang op 
på bænkene og ventede. Bersærken kom 
løbende med sine våben. Han kommer ind 
i rummet og vader straks igennem det bål, 
som hedningerne havde viet, og kommer 
til det bål, som Tangbrand havde viet, men 
tør ikke gå over det. Han sagde, at han ville 
brænde op.” (s. 184) Herefter slår Tangbrand 
ham med et krucifiks og gennemborer ham 
med sit sværd, en anden hugger bersærke-
rens arm af, og hedningerne strømmer til for 
at tage del i drabsgildet. Herefter indvilligede 
de i at lade sig døbe.

ren i døden
Blodbad til trods repræsenterer kristen-
dommen renhed, retskaffenhed og fromhed 
i sagaerne. En renhed, Njal bærer med sig 
ind i døden. Da branden raser, lægger Njal, 
Bergtora og et barn sig under et dyreskind.

Da gården omsider er nedbrændt og ligene 
skal flyttes til en kirke, er de tilstedeværende 
vidne til et mirakel. Njal og Bergtoras lege-
mer er urørte af ilden. Kun en finger på den 
lille dreng imellem dem er forkullet. Ikke nok 
med det. Njals legeme lyser, hvorfor Hjalte si-
ger “aldrig har” jeg “set et dødt menneskele-
geme lige så lyst” (s. 234). Denne renhed må 
ikke forveksles med mangel på styrke. Njal 
går i døden med stoisk ro, og Skarpheden dør 
oprejst i branden, alt imens han har brændt 
korsets tegn på sin hud. Mordbrænderen 
Flose må herefter flygte, men mordbranden 
markerer blodfejdens endeligt. 

Efter omfart og strabadser drager Flose 
omsider på pilgrimsrejse til Rom og opnår 
syndsforladelse af selve paven. Dog ikke uden 
at slippe en klækkelig sum. Som en af de få, vi 
hører om, bliver Flose gammel og møder sit 
endeligt frivilligt, da han dødsmærket stik-
ker til søs for at møde sin skaber. ■

Sidetallene henviser til Njals saga, Gyldendal, 
2017.

Jon Auring Grimm er litteraturformidler og 
filosof.
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LIVSSTIL Du skal dø. Og du skal 
ikke bare dø. Du skal leve med 
tanken om, at du skal dø. Du skal 
gå om bord på fly med visheden 
om, at de kan falde ned, du skal 
elske en anden med visheden om, 
at du kan gå til grunde, du skal 
vågne hver eneste morgen med en 
ufravigelig vished om, at du mu-
ligvis aldrig skal gå i seng igen, 
du skal dø, du skal altid dø. Men 
bare rolig – de islandske sagaer 
kan redde dig, før atombomben 
falder.

Af Torben Munksgaard

Når du en dag ikke vågner mere, er din 
dødsangst slut. Så er det forbi, og du kan 
slappe af. Helt af. Du kommer muligvis i 
Himlen, i Helvede, i Skærsilden, i Valhal, 
men sandsynligvis ikke. Der er muligvis en 
dømmende gud efter livet, en frelse, en straf, 
en flok jomfruer, men højst sandsynligvis 
ikke. Det er din skæbne at dø, skæbnen fin-
des!, men hvad er du så bange for? Døden er 
ingenting, når du er død. Men i livet er den 
overalt.

I den kristne tro og kultur blev vi opdra-
get med forestillingen om, at Guds eksistens 
handlede om straf, underkastelse og dødsfor-
beredelse – samt Guds eget fravær (”til trods 
for den forbedrede adgang til jorden friste-
de det ikke Gud at komme ned,” skriver den 
islandske digter Haukur Ingvarson). Men 
Nietzsche kom os til undsætning og lær-
te os at overkomme ressentimentsfølelsen. 
Desværre er vi bare mennesker, det vidste 
Dostojevskij, hans kritik lød, at vi ikke kun-
ne håndtere frihed og derfor straks kastede 
os under et nyt åg, ikke så snart vi var sluppet 
ud af religionens tugthus. Men heldigvis kan 
vi læse, og hvis vi læser de islandske sagaer, 
kan vi lære noget nyt.

Carpe mortem!
Den moderne dødsforagt har gode vækst-
vilkår. Vi lever i en tid med rygeforbud, syg-
domsangst, dødstabuisering, dommedags-
profetier, sundhedsdogmatik, 
alderdomschauvinis-
me og fobier over for 
snart sagt alt, der 
kan forvolde den 
mindste smule 
skade på krop og 
sjæl. Døden er 
overalt, og vi li-
ster omkring på 
tåspidserne for 
ikke at leve over 
måde og ned-
kalde nemesis.

Lige modsat li-
vet i de islandske 
sagaer. Her lever man. 

Her er døden vital og voldsom. Der er no-
get både ydmygt og stolt, ja nærmest stædigt 
over dette perspektiv: Hvis jeg skal dø, så 
skal jeg også kunne leve op til det. Og norrøn 
religion handler lige så meget om det den-
nesidige som efterlivet: Guderne er til stede, 
de dukker op i tide og utide, Odin især, her 
venter ingen på Godot. Døden giver ikke an-
ledning til at begrænse sin levevis. Og det er 
der en række grunde til:

Døden er ikke det værste, der kan ske. I 
Njals saga, mens Gunnar er på vej i land-
flygtighed, ser han tilbage mod sin jord, de 
skønne marker, og til sidst vender han sin 
hest – for han vil hellere dø end forlade sit 
land.

Døden er uforudsigelig. Og selv om der kan 
være varsler om døden, for eksempel i Gisles 
drømme i Gisle Surssøns saga, så er varslerne 
ikke entydige. Da Gunnar spørger Njal, hvad 
der vil forvolde hans – Njals – død, svarer 
han: ”Det, alle mindst vil vente.” Døden kom-
mer bag på de fleste, alle forberedelser bliver 
gjort til skamme.

Døden er bare en detalje. Det måske mest 
kendte citat fra Njals saga – ”Han stod så 
godt for hug!” – reducerer Den Store Død til 
en galgenhumoristisk skæmt. Det er sjovt, 
for det sætter tingene i perspektiv: Vi tænker 
så utroligt meget over noget, vi aldrig kom-
mer til at opleve. Når vi er døde, oplever vi 
jo ingenting; aldrig har vi været så ligeglade 
med noget, der engang betød så meget.

Døden er hverdag. I Njals saga dør Gunnar i 
kamp, da hans hustru Halgerd nægter at give 
ham en lok af sit hår til at lave en buestreng 
af, fordi hun stadig er harm over 
en lussing, han engang tildelte 
hende. Ære! Stolthed! #metoo! 
Døden er ikke en formilden-
de omstændighed, it’s just 
another day at the office.

Døden er inspiration. I Egils 
saga behøver Egil Skallagríms-
son at digte et kvad for at red-
de sit liv, og med døden som 
deadline bliver han i stand 
til at digte en fantastisk 
drapa, der tjener sit for-
mål. Kun en lille sva-
le, der synger og 
forstyrrer ham 

det meste af natten, er ved at forpurre det 
hele for ham. Svalen som et tegn på livet; det 
er det – livet – vi skal frygte.

I oldnordisk kultur kan døden endda tage 
form som noget erotisk og beskrives i tidli-
ge kilder som Hels omfavnelse: Døden er et 
erotisk møde mellem den døende og efter-
livet. Skulle der sidde en Bataille-tilhænger 
eller to og læse med, jubler de sikkert nu. Sex 
and violence, punkerne jubler med.

Men først og fremmest er døden uomgæn-
gelig. Der er ikke noget at stille op, forvent 
det værste, og slap af. Som Gisle siger: ”Det 
gik, som jeg ventede, og kan føre til det, der 
er værre.”

alle vande løber mod Dyrefjord
Evigt liv er ingen frelse. For hvis vi levede 

evigt, ville vi alligevel dø indeni. 
Læs bare Simone de 

Beauvoirs roman 
Alle mennesker 

er dødelige. 
Hovedper-

sonen 
Fosca 

h a r 

drukket en eliksir, der har gjort ham udø-
delig, men mange år senere sidder han fuld-
stændig tømt for livskraft. Han har oplevet 
alt, set alt, tænkt alt, prøvet alt; han har ikke 
mere at leve for. Han er død. Njal, derimod, 
får ikke evigt liv. Og da han skal dø, er han 
klar til det. Han siger: ”jeg har længe trængt 
til at hvile.” Han slipper for at dø i al evighed.

Under Den Kolde Krig genopstod en vel-
kendt dødsbevidsthed fra fordums tid: 
Ragnarok. I slutningen af fyrrerne og frem 
begyndte man at udføre atombombeprø-
vesprængninger ved Bikini-øerne i Stilleha-
vet og sendte dermed et tydeligt signal om, 
at jordens undergang var en reel trussel. Nu 
er bikinisæsonen snart over os igen: Brud på 
atomvåbenaftaler, en eskalerende klimakrise 
og breaking news om daglig undergang har 
bragt ragnarok tilbage på tegnebrættet, og vi 
har måske mere end nogensinde brug for at 
kunne håndtere døden i det daglige.

Til regentparrets bryllup i 1967 var den 
største frygt, at provoer skulle smide kinese-
re i det offentlige toilet ved Amagertorv; i dag 
er det, at et terrorangreb slår os alle sammen 
ihjel. Men det ender nok i stedet med, at din 
frygt slår dig ihjel. Så læs dine sagaer og tænk 
en gang for alle: Du skal dø. Det er i luften, 
vinden hvisker: Duskaldøduskaldøduskaldø. 

Sig efter mig: jeg skal dø. Og så 
er det sagt, så behøver du ikke 
tænke mere på det. Sejl trygt 

til Lindisfarne og gå på 
togt, gør, hvad 
du skal gøre. 
Du kan allige-
vel ikke gøre 
andet. ■

Torben Munksgaard 
er forfatter har blandt 

andet skrevet roma-
nen johns saga, der 
handler om at dø.

lær at dø inden bikinisæsonen
Sådan gør du/Sådan dør du: tre norrøne råd til at leve med 

døden i en dødsforskrækket tidsalder.

1. Vi skal alle dø, ingen slipper, så frygt den ikke (sådan cirka 
siger Kong Vølsung i Vølsungernes saga). Altså: Slap af, brug 

tiden på noget andet, drik dig fuld.

2. Hellere dø hjelmklædt end at vige (Gunnar i Njals saga). 
Altså: Stå ikke tilbage for noget, lev livet, tag cykelhjelmen på og 

træd pedalen i bund.

3. Fager er lien, sagde Gunnar og vendte sin hest.
Altså: Hvis blomstermarkerne er smukke, så foretag straks en 

U-vending, også selv om det er livsfarligt.

FOKUS Njals saga er en storslået 
minimalfortælling, der handler 
om fordeling af ære og skam i et 
helt nyt samfund uden en central 
magtinstans. Det sociale i Njals 
sagas norrøne verden kan fore-
komme bizart for en nutidig læser, 
men det fremmede viser sig samti-
dig som noget, der er helt tæt på os 
i dag.

Af Heidi Dahl, Pia Harder, Rebekka Mohr, 
Dagmar Krøyer og Søren Langager Høgh
 
Njals saga er fortællingen om, hvordan man 
bygger et samfund uden en central konge-
magt - og hvordan denne fristatsløsning må 
gå under. Da Island blev koloniseret i slut-
ningen af det 9. århundrede, var der ingen 
at spørge og ingenting at forholde sig til og 
de frie nordboere, der ankom, fandt sig til 
rette med hinanden med et særegent mix af 
basisdemokrati, forligsdiplomati og afstum-
pet vold. Og så altså historiefortælling, som i 
Njals saga optræder som en vigtig del af sam-
fundsordenen. 

Njals saga er en erindring om en periode, 
der allerede på nedskrivningstidspunktet 
i slutningen af det 13. århundrede var tabt 
fortid. Sagaskriveren fortæller om sin fortid 
i fortællingens nutid, eller som sagaforsker 
Annette Lassen fyndigt formulerer pointen: 
“Fortiden fæstnes hermed i nutidens land-
skab” (Lassen 2017: 29). I denne erindrede 
ramme af historisk verificerbare begivenhe-
der og personer udfoldes den ofte kulørte hi-
storie om Njal og Gunnars endeligt.
 
Njals saga er ikke fri fantasi men heller ikke 
faste fakta. Den giver udtryk til en, med for-
fatteren Poul Vads ord,  “synkretisk  sand-
hed”,  hvor  der  ikke  skelnes  mellem  “det  
vi  forstår  ved  historisk  sandhed  og  det  vi  
forstår ved fiktion” (Vad 1994: 31).
 
Ære, dåd og død
Den store, vidt forgrenede fortælling i Njals 
saga udfolder et socialt netværk, hvor dét, 
der skal gives til én skal tages fra en anden, 
som Thomas Bredsdorff noterer sig (Breds-
dorff 1995: 91). Der er tale om et socialt 
nulsumsspil, hvis kapital mestendels består 
af anerkendelse fra de andre. Den anonyme 
sagafortæller er særdeles optaget af denne 
sociale økonomi. Forfatter Keld Zeruneith 
noterer sig om det gådefulde ophav til de is-

landske sagaer, at  “Deres interesse var sam-
let om ære, dåd og død” (Lundbye m.fl. 2006: 
78).
 
Blodhævn er omdrejningspunktet, som gen-
opretter balancen, når den igen og igen for-
styrres af en kontrovers. I hvert fald indtil 
næste uoverensstemmelse. Det er logikken 
i de store, løbske blodfejder, der strømmer 
gennem Njals saga. Fordi der ikke er et fælles 
magtcentrum, et magtens anker, vokser sy-
stemet sig grotesk komplekst og forgrenet, alt 
imens karaktererne må se det ideelle balan-
cepunkt fortone sig ude i horisonten. Udvik-
lingen går stik imod hensigten, og samfundet 
falder fra hinanden.

Selvom denne fortidige verdens logik kan sy-
nes fremmed og fjern, så kender de fleste af 
os følelsen af at være sat udenfor af fællesska-
bet, ikke mindst på sociale medier. Når Face-
book synliggør dunkle sociale strukturer i en 
shitstorm, så minder det om de mekanismer, 
der får slagene til at bølge frem og tilbage i 
Njals saga.
 
Gunnar: Mun hans vörn uppi, meðan lan-
dið er byggt
Gunnar er den norrøne verdens svar på en 
Marvel-superhelt. I kamp, lyder det storskry-
dende, “var han den bedste blandt mænd. 
Han huggede og kastede med begge hæn-
der, hvis han ville, og han svingede sværdet 
så hurtigt, at det så ud, som om der var tre i 
luften”. (Njals saga, s. 38). Men i modsætning 
til vore dages heltefigurer sejrer Gunnar ikke 
over onde kræfter, men dræbes tværtimod af 
sine fjender. Som en spejling af samfunds-
bygningen ønsker Gunnar freden, men en-
der midt i krigen. Når man læser Njals saga, 
må man forstå, at helten skal dø, og det hæn-
ger sammen med det særlige æresbegreb, 
som Njals saga opererer med.
 
På vej ned til det skib, der skal fragte den 
landsforviste Gunnar væk fra Island, stopper 
han op. “Så smuk er skråningen,” udbryder 
han i et både rørstrømskt æstetiseret og pa-
triotrisk øjeblik, “at den aldrig har forekom-
met mig smukkere” (s. 129). Og så vender 
han om. Den hårde fighter viser sig som en 
blød æstet. Når Gunnar ikke følger loven, må 
han dø, men han kæmper bravt og frygtløst, 
og så længe han gør dét, så er - forstår man - 
døden underordnet og slet ikke et nederlag. 
Snarere tværtimod. Gunnar vælger æren og 
døden ved at blive frem for skammen ved at 
rejse, og det gør Gunnar til sagastof. Og selv 
hans banemænd nikker anerkendende: ”Her 

har vi strakt en vældig kæmpe til jorden”, si-
ger Gisser, “og det var svært for os, og hans 
forsvar vil blive husket, så længe landet er 
beboet”. (s. 134). 

I skrivende stund 1000 år senere må man gi-
ver Gisser ret, og selvom en nutidig læser i 
velfærdsstatens trygge rammer må stille sig 
uforstående overfor den barbariske voldsud-
øvelse, så vil de fleste af os nikke genkenden-
de til Gunnars bestræbelser på at sætte alt til 
side for at opretholde sin anseelse i andres 
øjne. Det er noget tilsvarende vi gør, når vi 
iscenesætter vores egen hverdag på Insta-
gram og holder øje med, hvordan andre lyk-
kes eller mislykkes med samme foretagende.
 
Halgerd: Því að engin hornkerling vil ég 
vera
Gunnars smukke hustru Halgerd har det 
prægtigste hår på Island. Hvis Gunnar er 
en Marvel-helt, så er Halgerd en femme fa-
tale-figur. Hun er bevidst om sin seksuelle 
magt og skubber hele læsset tættere og tæt-
tere mod afgrunden. Ligesom sin mand står 
Halgerd stejlt på sin ære, koste hvad det vil, 
og dét selv i forhold til hvad der for en nu-
tidig læser tager sig ud som bagateller. Men 
Halgerd er en kvinde, og i Njals saga stiller 
det hende anderledes. Kvinderne bruger 
nemlig ikke vold, i hvert fald ikke den slags 
vold, som involverer økser og sværd. Det be-
tyder imidlertid ikke, at Halgerd afstår fra at 
sætte sin vilje igennem.
 
På et ophold hos Gunnars sjæleven Njal, øn-
sker Njals kone Bergtora at omarrangere sel-
skabet en anelse, hvilket ender i konfliktop-
trapning, hvor Halgerd bruger alle midler på 
at hævde sin ret og ikke tabe ansigt. “Du skal 
flytte dig for den her kvinde”, kommanderer 
Bergtora. “jeg flytter mig ingen steder, for jeg 
vil ikke sidde som en kælling i en krog”, lyder 
Halgerds uppercut af et svar (s. 63).
 
Halgerd er styret af sagasamfundets net-
værkslogik. Her er æren, forstået som en 
ydre og for andre synlig anseelse, den gæng-
se kapital. Når Bergtora forlanger, at Halgerd 
flytter sig, så synliggøres det ellers uudtalte, 
at Halgerd i værtindens øjne er mindre be-
tydningsfuld end Bergtoras svigerdatter (en 
betragtning der synes rimelig nok, og i og 
for sig ukontroversiel). Den ære, som Hal-
gerd bærer rundt på, er kompromitteret midt 
i det sociale rum, hvorfor hun reagerer ved 
prompte at slå tilbage i samme offentlige 
rum. Den skam, som Halgerd måtte føle er 
perifer, mens hendes genoprettelse af æres-
balancen er central. Man kunne også sige, at 
skammen slipper sit tag i Halgerd, fordi hun 
ikke accepterer den, men formår at krænge 
den ud og vise ærestabet frem. I et nutids-
billede kunne man måske sige, at Halgerd er 
krænkelsesparat, og læst i den kontekst, er 
den oldnordiske historie ganske tæt på vores 
globale samtid.
 
Æren er i Njals saga et udvendigt fænomen, 
som karaktererne bærer rundt på og viser 
frem. Det er ikke tilfældigt, at der lægges 
forholdsvis stor vægt på beskrivelser af tøj, 
smykker, våben, mad, husdyr, bygninger mv. 

Æren bliver skadet, ikke ved en given hand-
ling (at flytte plads), men ved synliggørelsen, 
offentliggørelsen; ved dét, at de andre ser, at 
Halgerd ikke må blive siddende.
 
njal: Ég vil eiga lifa við skömm
Klimakset i Njals saga, den spektakulære 
mordbrand, der dræber Njal og hele hans 
familie, er en særdeles synlig hændelse. Gun-
nar er for længst død, og Halgerd stilfærdigt, 
men effektfuldt glemt. Njal bliver omringet 
af fjender ledet af Flose, som er parat til at 
brænde gården Bergtorskvol ned for at hæv-
ne drabene på Tråen og Høskuld Hvidens-
gode. De voldsomme drab har givet særligt 
Njals søn Skarpheden en god portion ære, og 
Flose er nødsaget til at trække kontra i det 
sociale netværk for skaffe sig noget af den 
tabte kapital tilbage. Njal, som er en gammel 
mand i denne del af sagaen, får omsorgsfuldt 
nok tilbuddet om at slippe ud af flammerne i 
live, men han afstår. 

“jeg vil ikke gå ud,” lyder Njals svar, “for jeg 
er en gammel mand og dårligt i stand til at 
hævne mine sønner, og jeg vil ikke leve med 
skam” (s. 225). Man bemærker ordlyden; at 
det netop er “leve med skam” (og ikke f.eks. 
“jeg vil ikke skamme mig”) som Njal benyt-
ter som argument for at blive i flammerne. 
Det er ikke skammen i sig selv, men synlig-
gørelsen af den, Njal reagerer på. Dét Njal 
finder vigtigere end sit eget liv, er den udven-
diggjorte, for andre synlige, bevidnede van-
ære. Det norrøne æresbegreb gør det umuligt 
at leve med den skam, det vil være, hvis en 
mand ikke er i stand til at hævne sine sønner. 
Så er døden - og gerne en scenisk én af slag-
sen - langt at foretrække. ■

Heidi Dahl, Pia Harder, Rebekka Mohr, Dag-
mar Krøyer og Søren Langager Høgh er ansat-
te på Biblioteket Frederiksberg.
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I artiklen henvises der til disse titler:

Thomas Bredsdorff: 
Kaos og kærlighed (1971/1995)

Poul Vad: 
Nord for Vatnajøkel (1994)

Keld Zeruneith: 
Kedelhat (2003)

Vagn Lundbye, Per Kirkeby, 
Keld Zeruneith: 
Tilbage til Island (2006)

Annette Lassen: 
Islændingesagaernes verden 
(2017)

jón Karl Helgason: 
Echoes of Valhalla (2017)

Derudover citeres der fra Njals saga, 
Gyldendal, 2017.
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LITTERATUR Merete Stenum 
Nielsen og Henrik Poulsen beret-
ter om, hvorledes en inspirerende 
tur til Island mundede ud i un-
dervisningsportalen Sagatid.dk

Af Merete Stenum Nielsen og Henrik Poulsen

Mange har været der før os. Stået på Thing-
vellir-sletten med vandrestøvlerne i det våde 
græs og set op mod kløften, der langsomt 
kløver jordkloden op i to stykker, deler øst 
fra vest, sletten fra lovbjerget, hvor de kyndi-
ge mænd udstedte domme og afgjorde tviste-
ligheder i forne tider. 

Her befinder Flose og Mård, Gisser Hvi-
de og Torgejr sig – og en lang række andre 
indflydelsesrige høvdinge og lovsigere under 
de spidsfindige, juridiske forhandlinger om 
skyld og straf efter mordet på Gunnar og 
mordbranden på Njals gård Bergtorskvol. De 
fylder mange sider i den i forvejen lange saga 
om Njal og hans sønner og hustru, om Njals 
og Gunnars venskab og om Gunnars hustru 
Halgerd, smuk og intrigant som ingen anden. 
Men det lønner sig at holde ud og læse de 
mange sider, fordi det viser sig, at jura også 
dengang i 1100-tallet var et spørgsmål om 

taktik og 
strategi, og 
at sandheden 
kan bøjes, når jernet er varmt nok.

Vi står og ser op på den vældige klippe, der 
beskytter sletten for vinden, og langsomt 
vokser der nye lyde frem gennem vindens 
fløjtetoner. Vi hører hestetramp, sværd og 
skjolde, der ramler mod hinanden, latter og 
pludselige udråb og en jævn mumlen af blø-
de stemmer, der lægger sig kontrapunktisk 
til de metalliske lyde.

Ingen andre steder kalder landskabet på 
sin fortid som i Island. Martin A. Hansen 
og hans tegner Sven Havsten-Mikkelsen op-
levede det i 1950erne og har gengivet det i 
Rejse på Island (u.å.), og Keld Zeruneith med 
Kedelhat (2003), siden sammen med Vagn 
Lundbye og Per Kirkeby i Tilbage til Island 
(2006). At betragte landskabet som topogra-
fiske skrifttegn, som et fortællende landskab, 
at dele synsvinkel med Egil, Olav Påfugl, 
Gudrun og Halgerd.

Vel er vi ingen Martin A. Hansen eller Per 
Kirkeby, men vi oplevede den dag i maj i 
2015, at her var historier, der på ny måtte 
fortælles. Historier der er universelle, nor-
diske og eksistentielle. Islændingesagaerne 
er Nordens største bidrag til den litterære 

verdensarv, og de bliver ved med at udfordre 
os gennem sproget, historierne og det særlige 
spil mellem historie og digt. Stoffet er fjernt, 
men det blev nærværende den majdag. Både 
fjernt og nært på samme tid, som et distan-
ceret nærvær.

Vi besluttede den dag at lave Sagatid. Vi vil-
le bringe udvalgte sagaafsnit i dialog med en 
række nulevende, nordiske forfattere. Hvor-
dan kunne de udfordre dem? Hvordan kan 
vi med et moderne blik forstå de spegede 
forhold i Njals saga, der fører til, at de bedste 
må dø? 

Men vi ville også bogstavelig talt fastholde 
vores blik fra den dag. En islandsk, norsk 
og grønlandsk fotograf skulle dokumentere 
stederne i det krydsfelt, hvor fortid og nutid 
mødes. Hvor Egil sørger over sin søn Bød-
vars død, ligger der nu en benzintank, og 
hvor Kåre skjuler sig ved en lille banke ved 
Rangå efter mordbranden, ligger der nu som-
merhuse i horisonten. Men det er de samme 
bølger, der skyller op i stranden, den samme 
sol, der skinner køligt gennem det dramati-
ske skydække, og vinden fejer med samme 
styrke hen over den sydislandske kyst.

Det var naturligt, at Njals saga skulle være 

en af de fire sagaer, som vi udvalgte. Den reg-
nes for den litterært mest helstøbte af alle, 
den er lang og belyser mange temaer under-
vejs. I første del følger vi Halgerd, i anden 
Gunnar, der gifter sig med Halgerd trods 
hendes fars advarsel, for hun har et stridbart 
gemyt. I tredje del er det Njal, der er hoved-
personen, der bistår sin gode ven Gunnar i 
de retssager, der følger af Halgerds intriger, 
og endelig følger fjerde del med det lange 
retsopgør efter mordbranden på Njal og hans 
hustru Bergtora. Det hele ender med forso-
ning og tilgivelse mellem sønnen Kåre og 
hævneren Flose, der både stod bag mordet 
på Gunnar og på Njal.

Halgerd, den smukkeste af alle kvinder, 
hendes mand skal være mægtig på alle må-
der: Rig og hævnfuld, flot og fysisk stærk. 
Gunnar opfylder alle egenskaber på nær det 
hævnfulde, og det håner hun  ham jævnligt 
for.

Hungersnød plager området. Halgerd får 
sin tjenestedreng til at stjæle forråd hos na-
bobonden Otkel. Det fører til forviklinger, 
og da Gunnar opdager hendes ran, smæk-
ker han hende en lussing. Det bliver fatalt, 
for hun siger, at den lussing vil han en dag 
fortryde. Konflikten spidser til, Njal bistår 
Gunnar på Altinget i retssagen, hvor Otkel 

nægter at tage imod det selv-
dømme, som Gunnar tilbyder, 
fordi den løgnagtige Skamkel 
havde frarådet ham det. Gun-
nar erklæres fredløs, men vælger 
at blive på sin gård Liende, for 
”skøn er lien”. Det hele ender i et 
angreb på Gunnar på hans gård. 
Han forsvarer sig, men da hans 
buestreng knækker, og Halgerd 
nægter at klippe en hårtot af sit 
iltre, røde hår, som han kan bru-
ge som streng, får han snart efter 
sit banesår.

Herefter vil Njals sønner hæv-
ne Gunnar. Det slutter med, at et 
stort følge af sværddragne mænd 
angriber Bergtorskvol for at dræ-
be dem, men også Njal og Bergto-
ra omkommer i den brændende 
gård, hvilket ikke var meningen. 
Kun Njals svigersøn Kåre overle-
ver branden.

Så følger den lange retssag og 
Kåres jagt på Flose, der er flygtet 
fra landet. Det hele ender som 
sagt i tilgivelse og forsoning. ▶

SagatidHjorts død
Natten rister
mig en segl
Åen strømmer
i mørket
bruser i drømme
Mine brødre
vender sig
i søvne

Mit skjold er
mit værn
klippetungt
breder jeg det
over mig
Ser ind
i den sorte himmel
stjerner
stirrer tilbage

Falder jeg i søvn
angribes jeg
af ulve
de kaster sig ud
brusende skum
flår huden
af brystet
på min bror
de væver
en tyk tunge
mellem ribben
river hjertet
ud af ham

Engang
slog det
i vores mors
dybe indre
Nu slår hjertet

i os brødre
under knitrende
stjerner

Varme fra
heste
skjuler angsten
mine brødre
vender sig
De frosne strå
ramt af efterår

Morgenen lægger
en rød kappe
over åens bred
Spyddene
sprøjtes op
fra holmen
Mit ry
har hujet
en hel hær
sammen
Som den dog
frygter
os brødre!

Åen skvulper
mod stenene
som ulves poter
tripper over klipper
Vandets hvislen
hidser hestene
Mine brødre
bier på et tegn

jeg vokser
ud i våbnene
væver mine årer
frem i sværdet
Hjelmen

låser sig om
kraniet
Brynjen
spændes
om brystet

Pile flyver
fra buerne
hos os brødre
Skarphvæsset sværd
skærer et ben af
med hurtigt sving
tarme vælder
ud på grønsværen
I vores iver
sender vi
fjender til Hel
Vi er en
trehovedet
trold

Da ophører verden
brat med at dreje
åens brusen standser
sværdenes susen tier

Et spyd skærer
min bror
midt igennem
Hjerteslaget
i hans bryst
blafrer
slukkes
så helt

Sejrsglæden
blot et tyndt snelag
Atter bliver vi
mænd
genkender

hinanden
på sorgen
udløst af vores
tapperhed
og dåd
af vores vildfarelser
vores ubeherskethed

jeg lægger
min bror
på skjoldet
en ganske tynd
skal
Får lyst til
at hvælve mig
over ham
varme ham
se smil
tændes i kinder
Den der lever
videre
undgår mit blik

Efterårsvinde
hviner
ulve hyler
Mor står
i døren
spejder ud
over tunet
holder mandtal
over sine sønner
Et øjeblik
ved jeg ikke
hvem af os
der døde

Digt om børn
Det er ikke Ole Lukøje der passer
Goebbelsbørnene mens giften
drager dem ned i den mørke høl
ingen rester af støv
på de dunbløde øjenlåg
Dog vil den hvide kalvehud
som beskytter de bevidstløse børn
ustandselig afføde spørgsmål
Ingen ved at den russiske kejsers
børn også hviler under blød hud
i en mørk birkeskov og derfor
aldrig bliver fundet
Nej heller ikke dér
optræder Ole
Men nok lille Tord Kåresøn
beskytteren af børn som ikke
har andre end ham

Halgerd på 
laugarnes
Tavsheden så gammelkendt
som en uldtot i hånden
Forandringen ingen
formålsløst at
rage i runer
Tavsheden så besk at
den indesluttede alle
de kvinder der fulgte
De der forsøgte at
bryde den mærkede
kinden brænde af
skam

Bergtora
Røglugten drev ind
i næse og mund
og din husbond bad til guder
som du troede han havde
glemt for længst
Da røgskyen trængte sig
ned i lungerne skød det
spørgsmål op i dit sind
hvorfor han tog dig med
i døden
Stolthed lagde dig
store ord i mund
Siden hvilede du hovedet
ved hans bryst og
klemte øjnene sammen
som en hædersmand

Digtene er skrevet af Gerður Kristný

og er oversat af

Erik Skyum-Nielsen. 

De er oprindeligt skrevet til 

undervisningsportalen Sagatid.dk og 

fortolker centrale scener i Njals saga.

Foto: Einar Guðsteinsson
Foto: Seppo Samuli
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 ◀ Nye kristne værdier var på vej.

Den islandske digter Gerður Kristný dig-
ter om den sorg, en moder rammes af, når 
hendes sønner dør. Gunnar har drømt, at 
et kobbel ulve vil angribe ham og hans bror 
Hjort, der vil dø. Ved et flodleje angribes de, 
og Hjort omkommer, som Gunnars drøm 
varslede:

Et spyd skærer
min bror
midt igennem

Hjerteslaget
i hans bryst
blafrer

slukkes så helt
(Gerður Kristný: Hjorts død, sagatid.dk, 
oversættelse: Erik Skyum-Nielsen)

Digtet folder sorgens nattehimmel ud. Den 
skildrer Gunnars sorg over tabet af sin bror, 
og den skildrer moderens sorg, der tager 
imod, da Gunnar vender hjem med den døde 
Hjort på skjold:

Mor står
i døren
spejder ud
over tunet
holder mandtal
over sine sønner

Et øjeblik
ved jeg ikke
hvem af os
der døde

Den norske krimiforfatter Gunnar Staalesen 
er i sin novelle Banesår optaget af at afdække, 
hvilket motiv Skamkel egentlig havde til at 
føre konflikten mellem Otkel og Gunnar ud 
i den yderste konsekvens. Novellen er tilret-
telagt som en jeg-fortælling – hvilket jo er et 
brud med sagaernes fortælleform – og det er 
Skamkel, der fører ordet.

Sagen er, at han er lidenskabelig forelsket i 
Halgerd, og hans list går ud på at bringe Ot-
kels vrede så langt ud, at Gunnar må dræbes. 
Skamkel introducerer sig selv ved novellens 
start: 

De fleste mennesker har en hemmelighet i 
livet sitt. Mange har flere. Er du mann, har 
denne hemmeligheten ofte et navn. Jeg har 
selv en slik hemmelighet, men jeg skal trues 
med banesår for å røpe den.
(Gunnar Staalesen: Banesår, sagatid.dk)

I sin store Bergens-triologi tegner Staalesen 
i romanens form et tidsbillede af Bergen 
gennem det 20. århundrede. Fortællingen er 
bygget op om et drab, der finder sted nytårs-
aften 1900, og som først opklares hundrede 
år efter. Krimigenren bygger på hemmelig-
heder, der gradvis afdækkes, lige som hem-
meligheden bag drabet på Gunnar. Skamkels 
plan går ud på at lade andre dræbe Halgerds 
mand, så han efterfølgende kan bejle til hen-
de.

I Njals saga kan det være svært at forstå, 
hvorfor Skamkel lyver og lægger planer for, 
hvordan Otkel kan hævne Halgerds tyveri. 
Det er sagastilens særlige træk. Det er de 
ydre handlinger, der omtales, og ikke de in-
dre motiver hertil. Det giver plads til indle-

velsen og forståelsen.
Desværre for Skamkel holder hans plan 

ikke. Efter mordet på Gunnar, forlader Hal-
gerd gården:

Med hevet hode passerte hun oss alle. Meg 
verdiget hun ikke et blikk. Men det var in-
genting nytt ved det. For jeg visste det da, 
som jeg hadde visst det i mange år. For hen-
ne hadde jeg ingen verdi.
Hallgjerd Langbrok var min hemmelighet. 
Hun var mitt banesår.
Jeg hadde elsket henne fra første gang jeg så 
henne, i dansen der hjemme på Hoskulds-
stad, og til min dødsdag ville hun være som 
en feber i blodet mitt.
Slik er det, tenkte jeg, da jeg drog alene 
hjemover. Det står kvinner bakom alt, og 
deres makt kan være større enn noen egent-
lig aner.
Til Lidarende vendte jeg aldri mer tilbake.

Den danske krimiforfatter og digter Chri-
stian Dorph har også leveret et bud på intri-
gerne mellem Otkel og Gunnar og Skamkel 
og Halgerd. I novellen Gunnars drøm er de 
flyttet ind i et misbrugs- og bandemiljø i Kø-
benhavn. Det drejer sig om en opgør mellem 
flere bander, der stjæler stoffer hos hinan-
den. Gunnar, der er novellens jeg-fortæller 
er kommet i klemme i konflikten, og Njalle, 
hans ven, råder ham til at fordufte fra Kø-
benhavn en tid. Men i det afgørende øjeblik 
vælger Gunnar at forblive ligesom sagaens 
Gunnar:

Du kan ikke redde mig, Njalle, for det er der 
ingen, der kan, og jeg skal ingen steder. Det 
her er mit sted. Her er jeg født og opvokset, 

og alt det andet kan være lige meget. Det, 
der kommer, må komme. Det, der kommer, 
må komme, gentager Njalle. Det er godt 
sagt. Du vil få stor ære af det!
(Christian Dorph: Gunnars drøm, sagatid.
dk)

Her slutter novellen. Vi læser ikke om Gun-
nars videre skæbne, men parallellerne til 
Njals saga og konflikterne mellem de for-
skellige klaner er tydelig. Resten overlades til 
læseren.

Vi står på sletten Gunnars Holm og kigger 
op mod bakkerne foran Liende, Gunnars 
gård. Her stoppede Gunnar op under sin 
flugt, vendte sig om, så den frugtbare mark 
og sagde til sin bror Kulskæg: ”Så smuk er 
skråningen, at den aldrig har forekommet mig 
smukkere. Markerne er lysegule, og tunene 
slået, og jeg vil ride hjem igen og ikke rejse no-
gen steder.” 

Einar, vores islandske fotograf, er i gang med 
at fotografere det landskab, som fastholdt 
Gunnar i sit afgørende øjeblik, og imens tæn-
ker vi som ham: Også vi vil vende tilbage til 
Island. ■

Forfatterne Merete Stenum Nielsen og Henrik 
Poulsen er skaberne af oplevelses- og lærings-
sitet SAGATID, der er specielt målrettet gym-
nasieundervisningen i dansk og historie. Der 
er fri adgang for alle interesserede. SAGATID 
kan besøges på sagatid.dk.

POLITIK Midt imellem den 
Eurasiske og Nordamerikanske 
tektoniske plade ligger Altinget. 
Stedets geografiske placering gi-
ver det et dramatisk swung: De to 
geologiske plader, der voldsomt 
støder mod hinanden, mimer ikke 
blot stedets karakter af et epicen-
ter for de centrale stridigheder i 
Njals saga, men udgør også arne-
stedet for sagaernes verden, hvor 
loven og livet forhandles.

Af Ditte Marie Nesdam-Madsen

I sin bog om de islandske sagaers drabelige 
kulturhistorie Hvorfor er din økse blodig? fra 
2014 skriver William Ian Miller, at Altinget 
som sted og institution ikke bare skaber ram-
merne for sagaerne og det islandske samfund 
som helhed, men udgør altings fundament. 
For at forstå sagaerne, må vi derfor forstå, 
hvor de kommer fra. Så hvad er (Al)tinget 
mere præcist? Er det en god ting, dét ting? 
Hvilken betydning har det?

Altinget er landets største ting og kan bedst 
forstås som et sted for forhandling af lov og 
orden, lovgivning og dom. Et parlament. 
Faktisk verdens første. Men Altinget spiller 
også en central rolle i Njals saga, hvor det 
ikke bare er scenen for den centrale strid, 
dets monumentale sammenbrud udløser 
også total borgerkrig. 

‘Tinget’ er i sin grundform stedet, hvor 
der i det tidlige islandske samfund blev delt 
nyheder, diskuteret retfærdighed og lov, og 
stridsspørgsmål mellem områdets beboere 
blev taget op og afgjort lokalt. Der har gen-
nem tiderne både fandtes fjerdingsting, her-
redsting, vårting og høstting - og endeligt Al-
tinget, som er det fælles ting for hele Island 
beliggende i det sydlige Island. Det første 
Alting blev åbnet i 930, hvorfor Altinget på 
Island bliver kaldt verdens ældste parlament. 
Som det beskrives i Njals saga består Altinget 
af fire fjerdingsretter (og afløser fjerdingstin-
get), og der oprettes en femteret à la en hø-
jesteret omkring år 1000, men tinget bygger 
reelt på et forbund mellem 36 høvdinge- eller 
goderetter, hvis ejerskab kan købes, splittes 
og sælges, hvilket også spiller en rolle i rets-
opgøret i slutningen af Njals saga. 

Men Altinget er ikke bare stedet, hvor lov 
og orden forhandles, men også der, hvor fred 
og stabilitet (forsøgsvist) opretholdes. Da der 
hverken fandtes en konge eller anden cen-
tralstyring som andre steder i Norden på det-
te tidspunkt, udgjorde Altinget landets døm-

mende og lovgivende magt på samme tid. På 
Altinget stod fjerdingsretterne for den døm-
mende magt, og lovsigeren, den eneste ‘offi-
cielle’ post, udgjorde den lovgivende magt. 
Til forskel fra f.eks. den danske tredeling af 
magten i dag, hvor den udøvende magt ligger 
hos politiet (og den lovgivende hos Folketin-
get og den dømmende hos domstolene), så 
besad hverken Altinget eller andre lignende 
instanser den udøvende magt. Den udøven-
de magt lå derimod hos den forurettede part, 
som både i anklage og straf var afhængig af 
sine støtter, hvilket eks. Kåre Sølmundssøn, 
Gisser Hvide og Hjalte Skæggessøn i Njals 
saga brugte megen tid og energi på op til 
sagsanlæggene mod Flose og slænget efter 
mordbranden på Njal og hans familie. 

Kollektivet som form, som f.eks. ‘støtter’ og 
‘fæller’ under en retssag, var derfor også en 
vigtig del af tingets opbygning - og altså sam-
fundet som en helhed. Det illustrerer Njals 
saga, da en konflikt mellem to karakterer 
ender med at være en kollektiv konflikt, der 
ligeledes må løses kollektivt. 

Den centrale konflikt og retssagen
Mordbranden på Njal, hans kone Bergtora 
og deres husholdning er kulminationen på 
den centrale strid i Njals saga, som sagafor-
sker Annette Lassen i forordet til den nyeste 
udgave af Njals saga beskriver som fortællin-
gen om, hvordan en konflikt mellem to ka-
rakterer - Halgerd og Bergtora - udvikler sig 
fra en strid mellem dem til at “udfordre hele 
retssystemet og bringe samfundet på randen 
af en borgerkrig” (Njals saga, s. 6). Hvor kon-
flikten ganske vist starter i småsager, eskale-
rer den efterhånden og driver fortællingens 
centrale temaer, ære og skam, venskab, køns-
roller, hævn og retfærdighed, frem. Konflik-
ten berører særligt, hvordan det islandske 
samfund var bygget op omkring det kollekti-
ve frem for en mere moderne individualitet, 
da den interpersonelle konflikt hurtigt bliver 
til et samfundsmæssigt anliggende (og truer 
med dets kollaps).

Retssagen og dens potentielle samfundsom-
væltning fortæller os i det hele taget meget 
om det islandske samfunds sammenhængs-
kraft på dette tidspunkt i verdenshistorien. 
Her står sagen om Flose Tordssøn og Ejolf 
Bølværksson centralt. Flose, der som be-
kendt stod i spidsen for denne mordbrand, 
overtaler (læs: bestikker ulovligt med en 
guldring!) den lovkyndige Ejolf Bølværksson 
til at føre an i forsvaret i sagaens kapitel 138. 
Bølværksson er udover ualmindeligt lovkyn-
dig også enormt snedig, så han benytter sig 
af lyssky metoder som forhalinger af sagen 

og lovmæssige fiksfakserier for at få retssa-
gen mod Flose og hans kumpaner dømt ju-
ridisk ugyldig. Denne retssag udfordrer Kåre 
Sølmundssøn  - den afdøde Njals svigersøn 
og en af de primære karakterer på den for-
urettede side - og fællers retsfølelse, hvilket 
udspiller sig i en dramatisk kulmination på 
sagaens sidste sider.

Da Torhal Asgrimssøn hører, at sagen mod 
Flose og Ejolf er ved at blive “forspildt” og 
Mård Valgårdssøn (anklageren i sagen) vil 
blive dømt skyldig i procedurefejl frem for at 
tildele Flose og co. en straf, løber han mod 
femteretten og starter det fysiske opgør ved 
at slå Floses slægtning Grim den Røde ned. 
Da siger Kåre Sølmundssøn til Torhals far, 
Asgrim: “Nu er din søn, Torhal, kommet og 
har straks begået et drab, og det er en stor 
skændsel, hvis han alene har mod til at hæv-
ne branden”, hvortil Asgrim svarer “ Det skal 
heller ikke ske,(...) for nu vender vi os mod 
dem” (s. 274) - og kampen går i gang. Som 
det anes i Sølmundssøns kommentar strider 
udfaldet og den mulige annullering af rets-
sagen om mordbranden ganske enkelt mod 
den dominerende retfærdighedsfølelse, da 
stridigheder normalt klares med at betale 

‘bod’ for dræbte og udstå en straf, som sa-
gaens tidligere retssager i forlængelse af den 
centrale konflikt viser. Eksempelvis i sagen 
om Njals sønners drab på Høskuld, Njals fo-
stersøn, hvor Njal betaler bod for dette drab, 
selvom han selv sørger over drabet. 
Når der ikke falder dom eller finder strafud-
måling sted i sagen om mordbranden på Njal 
og hans familie, tager Torhal derfor sagen i 
egen hånd og bekæmper den anden side for 
at få sin “blodhævn”, som Kåre siger - under-
forstået, at der må bødes for et mord eller 

anden forbrydelse. Alt andet er en skændsel. 
Slaget virker samtidig som en forløsning for 
den forurettede part, hvor de kan få afløb for 
deres frustrationer. 

Sidenhen opnår parterne våbenhvile, og 
der afsiges domme, hvortil kompromiser må 
indgås på begge sider. Den eneste, der ikke 
indgås forlig over - og som der er total enig-
hed om, har forbrudt sig mod alle skrevne og 
uskrevne regler - er den snedige Ejolf, som 
“skulle ligge uden bod på grund af sin urime-
lighed og uretfærdighed” (s. 281). Hvis man 
holder sig til spillereglerne på tinget og følger 
loven og retten retfærdigt, opretholdes orden 
og retfærdighedsfølelsen - men forbryder 
man sig mod den, er man ikke engang en 
bod værdig og mindre værd end en slave. Og 
så udbryder borgerkrigen.

Den store kollektive strid
Tinget kan altså forstås som et rum, hvor 
samfundets centrale stridigheder udfolder 
sig, og hvor de følelser af retfærdighed og 
ære, som dominerer sagaerne og deres ver-
den, forhandles. Men det er også arnestedet 
for sagaernes verden og kilden for en skabel-

se og forhandling af det islandske samfund 
som helhed. Bryder tingets logik sammen, er 
samfundets totale sammenhængskraft i fare: 
et samfund, der ellers holdes sammen af et 
fungerende retssystem og opfyldte retfærdig-
hedsfølelser. ■

Ditte Marie Nesdam-Madsen er litterat.

tinget som sagaernes
sammenhængskraft

Foto: Einar Guðsteinsson

Foto: Einar Guðsteinsson



Vandret

1 Spåkvinde
6 Slave
8 Gods og penge, som en brud fik  
 med fra sin far
9 Rødfarvet nedbør/ varsel om  
 sammenstød

11 Gunnars kone
12 Islanzzdsk syrnet mælk
13 Drabsmand
14 Ofring til guderne 
16 Lovgivende forsamling på 
 Island

lodret

2 Sørøver eller barsk mand
3 Gudernes og menneskenes 
 fjende
4 Digt
5 Njals kone
7 Duel begrænset på et område 
 (fx en ø)

10 Hest
11 En hoffyrstes krigere og hof
12 Kostbart stof - oftest rødt
15 Modsat ære
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Bryllup #1:
Det meddeles hermed, at Halgerd er blevet 
gift med Torvald, søn af Usviver.
Torvald er meget velhavende. Han ejer de 
øer, der hedder Bjørnøerne. Torvald er en 
kraftfuld og beleven mand med et noget il-
tert temperament.


Dødsfald:
Det meddeles hermed, at Halgerds første æg-
temand, Torvald, er afgået ved døden på side 
27. En økse blev koldblodigt hugget i hans 
hoved, så han blev dræbt på stedet.


Bryllup #2:
Det meddeles hermed, at Halgerd er blevet 
gift med Glum, søn af Olav Hjalte.
Glum er en kraftig, stærk og smuk mand.


Dødsfald:
Det meddeles hermed, at Halgerds anden 
ægtemand, Glum, er afgået ved døden på 
side 36. Han blev ramt af en økse i skulderen, 
så knoglen og kravebenet blev knust, og han 
fik indre blødninger.


Bryllup #3:
Det meddeles hermed, at Halgerd er blevet 
gift med Gunnar, søn af Håmund.
Gunnar er stor af vækst og stærk. I kamp er 
han den bedste blandt mænd.


Dødsfald:
Det meddeles hermed, at Halgerds tredje æg-
temand, Gunnar, er afgået ved døden på side 
133.

Sidetallene henviser til 
Njals saga, Gyldendal, 2017.

Gunnars død skal hævnes med drab

I et kritisk øjeblik på slagmarken nægte-
de Gunnars hustru Halgerd at give ham to 
lokker af sit hår og sno ham en buestreng. 
Gunnar så da sin egen død i øjnene. Han 
forsvarede sig til han faldt om af udmattel-
se. Modstanderne gav ham mange store sår, 
men alligevel slap han fra dem og forsvare-
de sig længe. Men det endte dog med, at de 
dræbte ham. Drabet på Gunnar blev kendt 
og dårligt omtalt i alle egne, og hans død var 
en stor sorg for mange mennesker.

Njal tog sig Gunnars død nær, og det sam-
me gjorde Sigfussønnerne. De spurgte, om 
Njal syntes, man skulle overveje at fremfø-
re Gunnars drabssag eller forberede en sag. 
Han erklærede, at det kunne man ikke, når 
Gunnar var blevet fredløs, og sagde, at man 
hellere skulle tildele dem et skår i æren ved at 
dræbe nogen som hævn for ham. De opka-
stede en høj over Gunnar og lod ham sidde 
oprejst i den.

Det er njal, som er død

Det er Njal, som er død. Njal og hele hans 
husholdning.

Flose og hans følge satte ild til Njals gård. 
De lavede store bål foran alle døre. Efter-
hånden kunne de kvinder, som var indenfor, 
dårligt udholde det. Njal sagde til dem: ”Fat 
mod, og dæmp jeres frygt, for det er kun en 
kortvarig storm, og der vil være langt til end-
nu en af den slags. Tro på, at Gud er så barm-
hjertig, at han ikke vil lade os brænde både i 
denne verden og den næste.”

Njals sidste ord var til husbestyreren: ”Nu 
skal du se, hvor vi lægger os, og hvordan jeg 
arrangerer os, for jeg agter på ingen måde at 
lade mig skræmme væk herfra, uanset om 
jeg plages af røg eller brand. Så kan du an-
give, hvor man kan lede efter vores knogler.”
Efter branden blev Njal båret ud sammen 
med Bergtora. Bergtoras legeme var som 
man kunne forvente, men dog fint. Men 
Njals legeme og åsyn var så lyst. Aldrig havde 
man set et dødt menneskelegeme lige så lyst.
Det er Njal, som er død!

njal
Njal hed en mand. Han var søn af Torgejr 
Gulding Torolfssøn. Njals mor hed Asgerd 
og var datter af hersen År den Tavse.

Njal boede på Bergtorskvol i Landøerne. 
Han havde en anden gård ved Torolfsfjeld. 
Njal var meget velhavende og havde et smukt 
udseende. Han havde ingen skægvækst. Han 
var så lovkyndig, at ingen syntes at være hans 
lige. Han var klog og forudseende, en velvillig 
og god rådgiver, var besindig og ædel af sind, 
og alt gik, som det skulle, når han vejledte 
folk. Han løste problemerne for enhver, der 
opsøgte ham. Hans kone hed Bergtora. Hun 
var datter af Skarpheden, og var en frem-

ragende og ædelmodig kvinde med et noget 
stridbart sind. De havde seks børn, tre døtre 
og tre sønner.

Gunnar
Gunnar hed en mand. Han var Uns slægt-
ning. Hans mor hed Ranvejg og var datter 
af Sigfus, søn af Sighvad Røde. Gunnars far 
hed Håmund og var søn af Gunnar Bøgssøn. 
Gunnarsholt er opkaldt efter ham.

Gunnar Håmundssøn boede på Liende 
i Flodsli. Han var stor af vækst og stærk, i 
kamp var han den bedste blandt mænd. Han 
huggede og kastede med begge hænder, hvis 

han ville, og han svingede sværdet så hur-
tigt, at det så ud, som om der var tre i luften. 
Med bue skød han bedre end alle andre og 
ramte alt, hvad han skød på. I fuld udrust-
ning sprang han længere end sin egen højde 
og ikke kortere baglæns end forlæns. Han 
svømmede som en sæl, og den idrætsgren 
fandtes ikke, som det ikke var nyttesløst at 
udfordre ham i, og man har sagt, at ingen 
var hans ligemand. Han havde et smukt ydre, 
var lys og havde en lige næse med opadvendt  
næsetip, havde blå og skarpe øjne og rødme  
i kinderne. Håret var tykt, sad godt og havde 
en flot farve. Af mænd var han den mest be-

levne, var hårdfør i alt, gavmild, behersket, 
trofast mod sine venner og kræsen i sit valg 
af venner. Han var meget velhavende.

Halgerd
Halgerd, Høskulds datter, voksede op og blev 
en af de smukkeste kvinder og meget høj, og 
derfor blev hun kaldt Langbrog. Hun havde 
et smukt hår, der var så langt og tæt, at hun 
kunne hylle sig i det. Hun havde et ødselt og 
stridbart sind. Hendes fosterfar hed Tjostolf. 
Hans slægt var fra Sydøerne. Han var stærk, 
dygtig i kamp og havde dræbt mange og be-
talte aldrig erstatning. Det blev sagt, at han 
ikke gjorde Halgerds sindelag bedre. ■ 

Krydsord

KOrt nYt  

alt om navneDagens
portræt

Vædder 
Halgerd

Selvom du holder dig tilbage, kan 
du i det skjulte trække i trådene. Din 

udstråling hjælper dig med at få din vilje 
igennem. Tilværelsen kan måske give en 

lussing, men du hævner dig.

Tyr
Gunnar

Det bliver ikke den letteste uge for 
kærlighed og parforhold. Det gælder 
om at finde den mest diplomatiske og 

fleksible side frem i dig. Vær forberedt 
på, at dine nærmeste kan være din 
værste fjende. Bliv hjemme, selvom 

det har store omkostninger.  

Tvilling 
Skamkel

Dine kræfter rækker ikke til selv at 
slå til. Pas på med at tale, hvis ikke du 

har tænkt dig at handle derefter. Nogle 
gange må man æde ordene i sig igen. 
Rygterne kan fornærme dem, der er 

stærkere end dig selv.

Krebs 
Gunhild

Du er bevidst om, hvad du gerne vil 
opnå og har held med at gennemføre 
det. Din magt får manddomskraft til 

at svulme og skaber ondt blod mellem 
mennesker, så gør op med dig selv, om 

du vil huskes for det gode 
eller det onde.

Løve
Skarpheden

Du satser på at opnå ære med din 
styrke og mandighed. Din charme kan 
få dine planer til at lykkes. Pas på din 

spontanitet, den kan både være din styrke 
og din svaghed.

Jomfruen
Bergtora

Der bliver brug for dine analytiske 
evner i denne uge, især på dine børns 
vegne. Du skal fortsat være en god og 

loyal støtte for din partner, der ikke bliver 
yngre og har brug for dig.

Vægt
Njal

Du er god til at hvile i dig selv, men 
det kan blive en udfordring, hvis du 

skuer for langt ind i fremtiden. Beslut-
ninger skal du helst tage alene, pas på 

ikke at brænde dig ved at give for mange 
mennesker gode råd. 

Skorpion
Flose

Du lover bål og brand og får også suc-
ces med dit forehavende, men du styres 

af en højere magt og rummer derfor vilje 
til forsoning. Dine lederegenskaber er 

gode, men hensyn til familien er vigtigst 
for dig. 

Skytte
Tord 

Din tilknytning til din familie er lige 
lovlig stærk. Pga. din fatale idealisme 

har du ladet munden løbe og  talt uden 
at tænke, så vogt dig - for brændt 

barn skyr ilden.

Stenbuk
Høskuld 

Du får meget magt at administrere 
i denne uge. Du vil møde nye fami-

liemedlemmer, men vær forsigtig. Ved 
ugens udløb skal du være varsom med, 

hvem du kalder ven og fjende.

Vandmand
Kåre 

Du er meget optaget af dine tanker 
for tiden. De kredser om ånd og tro. 

Oprørte vande kan føre dig til indsigt og 
sende dig hjem med budskaber om nye 

tider, der kommer.

Fisk
Melkolf 

Du har et følsomt sind og lader dig 
let lokke i fordærv. Men pas på, tyveko-
ster lugter fælt, når du blindt følger en, 
du beundrer. Du handler skruppelløst, 

og der er lange udsigter til ære. 
Du skulle skamme dig. 

nEKrOlOGEr

Få hjælp bagerst i Njals saga, Gyldendal 2017
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BAGGRUND Installationen til 
ENTER NJÁLA er produceret af 
det islandske interaktionsdesign-
firma Gagarín, der benytter ny lyd- 
og projektionsteknologi til at skabe 
oplevelsesbaseret formidling. Er du 
klar til at blive set af Njals saga?

Af Søren Langager Høgh

Når man kommer til Reykjavík, er det første 
man lægger mærke til klippemassivet Esjá, 
der danner et bagtæppe for den islandske ho-
vedstad, derefter Hallgrímskirken, der tårner 
sig op over byen, og endelig den store glas-
kuppel, Perlan, som er placeret ovenpå store 
vandtanke, der forsyner byen med termisk 
opvarmet vand. Det første er landskab. Det 
andet er religion. Det tredje er Gagarín - eller 
i hvert fald udstillingen inden i Perlan. Det 
siger noget om designfirmaet Gagaríns tyde-
lige præg på nutidens Island, hvor massetu-
rismen har ført et stort behov for formidling 
med sig.

Herinde i Perlan, der mest af alt ligner et alt 
for stort og helt fladtrykt rumskib, finder 
man mellem en stor restaurant og meget an-
det en udstilling, der fortæller historien om 
Islands is: Gletsjerne eller jøklerne, som er 
den islandske term. Foran en tre meter høj, 
15 meter lang, 180 graders krummet skærm 
bades den besøgende i et isblåt lys. Man får 
indtryk af at være placeret på toppen af den 
enorme Vatnajökull, Islands største gletsjer, 
og tilbydes et panorama ud over landskabet. 
Det enkelte gæst foran (eller ret beset inde i) 
skærmen kan styre forskellige animationer 
i landskabet med fagter, mens andre gæster 
kan observere, hvordan mennesker tilsynela-
dende gnidningsfrit interagerer med bjerge, 
floder, vulkaner, is, ild og vand.

Gletsjerens perspektiv
jeg møder interaktionsdesigner Nils Wiberg 
og projektleder Ásta Olga Magnúsdottir fra 
Gagarín på Gagaríns kontor på havneom-
rådet Sundahöfn i Reykjavíks udkant. De 
er hovedansvarlige for installationen Njála, 
som Gagarín har produceret for biblioteker 
i Albertslund, Gentofte, Reykjavík og Frede-
riksberg.

Nils Wiberg forklarer, at konceptet for ud-
stillingen i Perlan har været at lade brugeren 
indtage gletsjerens perspektiv. Det kan lyde 
som en i bedste fald umulig opgave, i værste 
fald som noget vrøvl. Nils Wiberg peger på, 
at Gagarín lader sig inspirere og informere 
af filosofi og kunst, når fakta skal formid-
les. I dette tilfælde er ideerne hentet fra den 
amerikanske tankeretning objektorienteret 
ontologi eller spekulativ realisme, som den 
også kaldes. Man formår kun at sætte sig i 

gletsjerens sted ved at spekulere, ved at fore-
stille sig det. Her kommer brugen af tekno-
logi ind i billedet, idet bevægelsessensorer, 
retningsbestemte højtalere og billedprojek-
tion kan bringe sådan en forestilling endog 
meget tæt på brugeren. Det må jeg give Nils 
Wiberg ret i.

Biblioteksrummet er udstillingen
Ásta Olga Magnúsdottir viser med hænder-
ne, at rummet er væsentligt for en installa-
tion. Det gælder selve udstillingens rumlige 
kvaliteter, men også omgivelserne, der ud-
stilles i. De skal være integreret i udstillin-
gen, før det bliver en god udstilling. Kuplen 
på Perlan er rund, ergo er skærmen i udstil-
lingen rund. For Ásta Olga Magnúsdottir har 
opgaven med at lave en installation til biblio-
teksrummet - et offentligt og frit tilgængeligt 
rum - ikke været en irriterende forhindring, 
men selve det bærende element for dette 
koncept. Njála, forklarer hun, er bygget til at 
drage nytte af, at den er placeret i et rum af 
meget broget karakter.

Nils Wiberg tilføjer, at fællesskabet ligeledes 
er et kendemærke for Gagaríns interakti-
onsdesign. Det er ikke som i Tivoli, hvor 
de andre gæster i rutsjebanekøen er i vejen 
og bare forlænger ens ventetid. I Gagaríns 
installationer er ‘de andre’ tænkt ind i min 
oplevelse, og når det fungerer, vil den en-
kelte opleve en værdi i at iagttage 'de andre' 
interagere med hestehår, ansigtsgenkendel-
se og udtryksanalyse.

njála - 2.899 ISK
På vej ud til Gagaríns kontor købte jeg Njals 
saga på originalsproget i den store shopping 
mall Smáralind. jeg studsede over ordlyden 
på bonen: "Njála - 2.899 ISK". Det viser sig, at 
Njals saga har et slags formelt kælenavn, som 
er fuldt integreret i islandsk, selv helt ude i 
den ende af sproget, hvor der udskrives en 
kvittering. Der har vi navnet på installationen, 
tænkte jeg straks.

At værket, der i de gamle håndskrifter faktisk 
slet ikke har en titel, har sit eget kælenavn 
siger noget om værkets status i hjemlandet. 
Ásta Olga Magnúsdottir fortæller, at Ga-
garín var positive over for invitationen til at 
lave installationen om Njals saga, fordi  den 
kom udefra. Njals saga er islandsk arvesølv 
og trækker et langt spor af kulturhistorie, 
nationalromantik og patriotisme efter sig, og 
måske skal der et udefrakommende blik til, 
før den store, mægtige saga kan flyttes et par 
centimeter ud af zonen?

Nils Wiberg kalder dét, som installationen 
ikke er, for vikingekitsch. Altså en repræ-
sentation af scener fra sagaen med træskibe, 
brystsmykker, sværd, hjelme, mjød, fuldskæg 
osv. I udarbejdelsesprocessen fandt Gagarín 
og bibliotekerne hurtigt et fælles ståsted her. 
Njála skulle være mere abstrakt og mindre 
kulturhistorisk, mere en repræsentation af 
læseoplevelsens stemninger og følelser end 
en oversættelse af scener fra skrift til objek-
ter. Ambitionen har været at videregive en 
lille flig af den fordeling af ære og skam, som 
de norrøne skikkelser må indgå i. Og på ryg-
gen af dem, læseren.
Installationen lader publikum forstå, at di-
stributionen af ære og skam er en funktion 
fra et fjernt litterært værks logik, men samti-
dig er noget, der påvirker her og nu i kraft af 
et stirrende blik rettet direkte fra Bergtorsk-
voll og ud på dig. Nils Wiberg kører fingrene 
igennem sit ildrøde fuldskæg og viser mig 
toppen af Esjá, der ligger uden for vinduet. ■

Søren Langager Høgh er formidler på Biblio-
teket Frederiksberg.

KUNST I den lille by Hvolvöllur 
i det sydlige Island har tusinder 
af hænder været involveret i en 
grafisk gengivelse af hele Njals 
saga. Her syr man ‘Njálurefillin’, 
en 90 meter norrøn pendant til 
Bayeux-tapetet.

Af Søren Langager Høgh og Mikkel Clasen

Kristín Ragna Gunnarsdóttir er forfatter og 
illustrator og en af hovedkræfterne bag det 
store Njals saga-broderi, der efter seks års ar-
bejde snart er færdigt. Broderiet er syet med 
samme teknik som Bayeux-tapetet og måler 
90 meter i længden. Projektet blev påbegyndt 
i 2013 og flere tusinde lokale, turister og børn 
har været med til at sy det. Søren Langager 
Høgh møder Kristín Ragna Gunnarsdóttir i 
Reykjavík for at tale om inspiration, tilblivel-
sesproces og selvfølgelig Njals saga.

Kristín Ragna Gunnarsdóttir fortæller, 
at projektet faktisk udspringer af et andet 
projekt. Hun var i 2011 blevet kontaktet af 
en kvinde, som havde en idé om at lave en 
gobelin af en anden islandsk saga, Vatns-
dæla-sagaen. Den tegnede og producerede 
hun sammen med 22 af hendes kunstsko-

lestuderende.
Arbejdet med Vatnsdæla-tapetet blev vist i 
et populært islandsk tv-show, og to kvinder 
fra Hvolsvöllur så det og tog straks kontakt 
til Kristín Ragna Gunnarsdóttir. De ville 
have et Njals saga-tapet! Derfor tog Kristín 
Ragna Gunnardottír sammen med Gunhil-
dur Edda Kristjánsdottir og Christina M. 
Bengtsson på inspirationstur til Bayeux for 
at se Bayeux-tapetet.

Kristín Ragna Gunnarsdóttir fortæller: 
”Den teknik som Bayeux-tapetet er syet med, 
er gået tabt mange steder, men på Island har 
vi bevaret den fra fortiden og helt op til i 
dag. Det er en tradition, vi fører videre med 
‘Njalurefillinn’”.
 

Et kollektivt projekt  
‘Njálurefillinn’ er et kollektivt kunstprojekt, 
hvor lokale og turister kommer ind og syr et 
lille stykke af historien i Njals saga. Kristín 
Ragna Gunnarsdóttir forklarer, at hun er me-
get begejstret for det kollektive i projektet og 
fortæller, at alle skriver deres navn og hvor 
de har syet på billedet i en bog, så folk kan se, 
hvem der har været med til at sy det. 

”Mens jeg sad og tegnede billederne havde 
jeg det i baghovedet, at der ville komme no-

gen og sy på det her, og billederne ville for-
andre sig fra det jeg tegner, når det blev syet. 
Da vi var halvvejs med arbejdet, hængte vi 
'gobelinen' op, så folk som havde hjulpet til 
med at sy, kunne se det og vise det frem for 
deres familie og venner. Der kunne jeg se, at 
mine billeder ikke bare var mine, men også 
alle de menneskers som havde været med til 
at lave det. Det var simpelthen magisk”, for-
tæller hun.
 
Projektet er åbent for alle, og man kan bare 
møde op i åbningstiden, og så vil der være 
nogen, som vil hjælpe en med at blive sat ind 
i, hvad man skal gøre. 
 
Kristín Ragna Gunnarsdóttir fortæller, at 
det første sting blev syet af Vilborg Arna 
Gissurardóttir, der er den første kvinde fra 
Island, som har besteget Mount Everest. Til 
spørgsmålet om hvem der skal sy det sidste 
sting, er svaret klart:
 
”jeg satser på, at jeg selv skal sy det sidste 
sting. jeg synes, det kunne være fint at efter-
lade min signatur, men jeg har naturligvis 
tegnet mig selv ind i billedet, som en ukendt 
person et sted”. 
 

Man skal lege med historien
Ved at repræsentere Njals saga i denne særli-
ge form åbnes der for nye måder at betragte 
fortællingen på. 
 
”Folk som ikke kender Njals saga på finger-
spidserne, kan komme og læse den igennem 
billeder. Og børn kan komme og se det, så 
de har kendskab til historien, når de selv skal 
læse den, når de kommer længere i skolen. 
Og dem som kender historien godt, kan 
komme og se på billeder og tale om histori-
en. Så ’Njálurefillinn’ giver mange indfalds-
vinkler, synes jeg”. 
 
Kristín Ragna Gunnardottír mener, at det er 
vigtigt, at vi bevarer interessen for de gamle 
sagaer i dag, men hun synes også, at det er 
både spændende, sjovt og relevant: ”jeg sy-
nes, det er stof, som er værd at undersøge og 
lege med. Det taler stadig til os i dag, og det 
viser jeres boginstallation jo også”. ■

Søren Langager Høgh og Mikkel Clasen er for-
midlere på  Biblioteket Frederiksberg.

nordens Bayeux-tapetIngen vikingekitsch her

Gagarín
Deres installation til udstillingen har taget navn efter det islandske kælenavn 
for Njals saga, Njála. Direkte oversat til dansk ville det være noget i retning 
af “Njalle”, “Njaller” eller “om Njal”, dog har navnet ikke samme uformelle 
karakter. Andre sagaer har også kælenavne.

Gagarín et et designfirma, en gruppe kunstnere og ingeniører, der skaber 
software, installationer, udstillinger og hele museer.

Gagarín har taget navn efter den første mand i rummet, russeren jurij Gaga-
rin. Udtalt på islandsk skal trykket lægges på sidste stavelse, hvad markerin-
gen over i’et udtrykker: Ga-ga-RIN.

Gagarín har lavet udstillinger flere steder på Island. Størst er Lava Center 
i Hvolsvöllur, og nyest er udstillingen Heart of Iceland, Hakið - Þingvellir. 
Dertil har Gagarín lavet udstillinger for Canadian Museum for Human rights, 
Winnipeg - Canada, Folgefonnscentret, Rosendal - Norge samt den islandske 
ambassade i Berlin.

Foto: Tony H
isgett



Udgivet i anledning af udstillingen ENTER NJÁLA i 2019

Søren Glosimodt Mosdal er tegneserietegner der blandt andet har udgivet vikingeværket Fimbulvinter. Til Njaltidende har 
han fortolket en central scene i Njals Saga, hvor Skarpheden kløver Tråens hoved ned til kindtænderne med øksen Kampheks.


