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Nedenfor følger en gennemgang af tre forskellige aspekter ved værket Njals saga (ukendt 
forfatter, dateres ca. 875), som er omdrejningspunktet for installationen Njala. Først en 
motivation for at valg af netop dette værk og netop denne saga. Dernæst en analyserende 
gennemgang af Njals saga og en kvalificering af de trufne valg i kondenseringsprocessen 
fra voluminøst litterært værk til håndterbart koncept for installation. Slutteligt følger reflek-
sioner over Njals sagas udsigelseskraft før og nu. Tilsammen udgør disse dette det litteræ-
re koncept. 
 
 
:1: Verdenslitteratur og skandinavisk velfærdsstat 
Njals saga (egentlig: Brennu-Njáls saga, altså Brand-Njals saga) hører til i verdenslitteratu-
rens klassikere på samme hylde som Odysséen, Don Quixote og Decameron. Dens vidt 
forgrenede komposition og dens kompromisløse stil, fyldt med fortælletekniske raffinemen-
ter, er et litterært mirakel, når man tager i betragtning, at værket er omkring 800 år gam-
melt. Sagaforsker   Annette Lassen  fremhæver netop Njals Saga ved sin “kunstneriske og 
velmotiverede  komposition  af stoffet” (Annette Lassen: Islændingesagaernes verden 
(2017), side 131). 
 
I en ramme af historisk verificerbare begivenheder og personer beretter værket om en del-
vist realiseret samfundsutopi i perioden omkring år 1000, hvor Island var en decentralise-
ret og tilnærmelsesvis  demokratisk  fristat. Der er tale om en såkaldt “synkretisk sand-
hed”, hvor der ikke skelnes mellem “det vi forstår ved historisk sandhed og det vi forstår 
ved fiktion” (Poul Vad, Nord for Vatnajøkel (1994), side 31. I denne form stiller Njals saga 
det grundlæggende spørgsmål: Hvordan lever vi sammen? I Island fandtes ikke noget 
samfund i forvejen, ikke noget kongemagt og Njals saga er fortællingen om, hvordan man 
bygger et samfund, en verden helt fra bunden uden en central magtinstans. 
 
Man kan sige, at den skandinaviske velfærdsmodel, vi kender i dag (herunder den demo-
kratiske grundidé, at forhandling mellem ligemænd afgør uenigheder) har sit fundament 
her. Njals Saga er således fortællingen om det islandske fundament, der udfolder etiske 
og politiske formationer, som nutidens danske velfærdssamfund kan føres tilbage til. 
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:2: Værkets motor  - ære og skam 
Njals saga er et monstrøst værk, der gør og er mange ting over et langt stræk. I forhold til 
en installation har det været nødvendigt, at kondensere denne volumen ned til en hånd-
terbar men stadigvæk kvalificeret konfiguration. Styregruppen omkring projektet har gen-
nem en grundig udvælgelsesproces udpeget begrebsparret ære og skam som denne kon-
figuration. Der kunne være valgt mange andre, men ære/skam synes at være en universel 
størrelse, der kan tale til biblioteksbrugere i 2018 samtidig med, at det ikke virker alt for 
urimeligt, at  udpege ære og skam som centrale positioner i Njals saga. Eksempelvis be-
skriver Keld Zeruneith Njals saga som netop "en samlet fortælling om skam og ære, om 
kærlighed, skuffelser og drab og blodhævn" (Keld Zeruneith, “Kedelhat”, inderflap, 2003). 
 
I Njals saga er ære og skam ikke faste, afsatte størrelser men noget, der hele tiden for-
skydes, forhandles og gendistribueres. Der er tale om en balance, hvor man vinder og ta-
ber anseelse. Balanceringen af ære og skam (dvs. ‘de  andres’  bedømmelse  af  en begi-
venhed samt frygten for ‘de andres’ negative bedømmelse af en begivenhed), er  den af-
gørende motivation for handlingen. Det sker først og fremmest i forhold til kollektivet, til det 
sociale, men også i forhold til den enkeltes egen selvforståelse, som en brik i slægtens og 
skæbnens allerede planlagte spil.  
 
Således er hhv. det ydre og synlige samt det indre og usynlige sat til repeterende genfor-
handling, når balancen mellem afvikling/optjening af ære pågår. Det sker gennem en fast 
procedure:  
 

1. konflikt  
2. drab/afstumpet vold 
3. forhandlinger på Altinget om voldgift og forlig 

 
Efter afgørelsen starter det forfra igen idet afgørelsen typisk sætter en ny konflikt i stand. 
Proceduren kører alt imens intensiteten og stridighedernes omfang bare øges og øges. 
Således kan ære (og mangel på samme) anskues som en magt-valuta i et ikke hierarkiskt 
samfund af ligemænd.  
 
Gunnar, Njal, Halgerd, Torgeir, Skarpheden, Flose, Bergtora. Sådan lyder navnene på 
nogle af de vigtigste karakterer i Njals Saga. I et vidt forgrenet handlingsforløb forbindes 
disse personer i deres kamp for positionering i den flade men sirligt udfoldede samfunds-
struktur. Keld Zeruneith taler om sagaernes “skjulte mycelium af slægtsrelationer” (Keld 
Zeruneith, Kedelhat (2003) side 13) med reference til svampelegemers decentraliserede 
rod- og signalnet. Dén person, der formår at styre fortællingen om en hændelse, vinder 
myceliumets afgørende kapital, ære, og kan for en stund kontrollere de signaler, der sen-
des rundt i kollektivet. Som nutidslæsere får vi et indblik i en norrøn karakter, som ikke har, 
hvad vi i dag ville kalde individets indre liv og en tilhørende frihed til at agere. I stedet fun-
gerer den norrøne karakter som en kollektivt defineret størrelse.  
 
Et eksempel:  
 

Om Otkel er der nu at fortælle, at han ikke kan styre hesten, som 
han vil. Han har sporer på hælene og rider i fuld fart op over mar-
ken, og ingen af dem ser hinanden. Men idet Gunnar rejser sig op, 
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kommer Otkel ridende mod ham, og sporen rammer Gunnar ved 
øret og snitter en dyb flænge, så det straks begynder at bløde meget. 
Så kom Otkels venner ridende. “Alle kan se,” sagde Gunnar, “at du 
har tilføjet mig et blodigt sår, og det er en uværdig handling. Først 
stævner du mig, og så nedværdiger du mig ved at ride ind i mig.” 
Skamkel svarede: “Sikke flot du dog tager det, men du var skam no-
get mere mandig at se på, da du stod på tinget, og holdt på hug-
spyddet. Gunnar sagde: “Næste gang vi mødes, skal du få hugspyd-
det at se.” Sådan skiltes de. 

 
Njals saga, (dansk oversættelse Kim Lembeck, 2017), kapitel 53, side 96  

 
De to fjender Gunnar og Otkel rider ved en tilsyneladende tilfældighed ind i hinanden, og 
Gunnar får en “flænge” i Lembecks oversættelse. Umiddelbart er det skamfuldt for den 
store alfahan og machomand Gunnar, hvilket der i udgangspunktet ingen store problemer 
er i. Således skabes der først en ubalance idet en trediepart, Otkels ven Skamkel, kom-
menterer på begivenheden og udvendiggør den, så at sige. I det øjeblik skifter hændelsen  
karakter fra skamfuld til vanærende, og så er Gunnar tvunget til at reagere, dvs. hævne sig 
og dermed udjævne tabet af ære. Forskellen er eksternaliseringen, offentliggørelsen af 
den tabte anseelse, og den umiddelbart hændelige uheld fører til otte drab, her iblandt Ot-
kel og Skamkel. 
 
Styregruppen har udarbejdet en tankemodel  i form af en kvadrant, som anskueliggør for-
holdet mellem ære og skam: Ved at kombinere nedenstående enheder, får vi fire udfalds-
muligheder:  
 

A. tab af anseelse  
B. akkumulering af anseelse  
C. det sociale  
D. det individuelle  

 
Ære opstår ved kombinationen BC, skam ved kombinationen AD, stolthed ved kombinati-
onen BD og endelig vanære ved kombinationen AC. Sagt på en anden måde er skam en 
internalisering af vanære og ære en eksternalisering af stolthed. Denne kvadrant er over-
ført til det installatoriske koncept, og udgør en væsentlig del af den oplevelse brugeren 
ønskes at få adgang til i den endelige installation. 
 
:3: Før og nu  
Njals saga kommer fra en fjern, sær, mørk fortid, som en nutidslæser kan have svært ved 
lyse op. Den tørre, kontante sprogligge stil med korte hovedsætninger, slagfærdig dialog, 
konsekvent ydre synsvinkel, og en gådefuld kollektiv, tilsyneladende passiv fortællein-
stans, kan tage sig ud som et fremmedlegeme for en læsende blik anno 2018. Karakterer-
ne er snarere kollektive slægtsenheder end psykologiske individer, de handler med ufor-
holdsmæssig voldsom styrke på hændelser, som vi kan synes er ubetydelige bagateller, 
og hvad vi umiddelbart vil betegne som forkerte, grusomme handlinger, bliver beskrevet 
som selvfølgelige, accepterede og rimelige. Meget af det gods, man i et kristent-
humanistisk perspektiv, ville sortere som hhv. godt og ondt er her viklet sammen, så de 
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ikke umiddelbart lader sig rede ud igen. Al denne fremmedhed kan virke eksotisk og dra-
gende i kraft. 
 
På den anden side er Njals saga også et værk, der taler direkte til nutidslæseren på tværs 
af 800 år og 2500 kilometer. Kampe om magtpositioneringer i det sociale rum, frygt for 
fællesskabets dom og en påkrævet og ofte determinerende selviscenesættelse er emner, 
som er  højaktuelle. Dertil kommer forskellige forhold i Njals saga, som taler ind i moderne 
og højst aktuelle kanaler. Det drejer sig bl.a. om et tilnærmelsesvist ligeværdigt forhold 
mellem kønnene, den ikke-patroniserende fortæller, der lader vurderinger og konklusioner 
blæse i vinden samt en grovkornet humor, en fintunet ironi og en stilfærdig men drilsk upå-
lidelighed.  
 
Således er Njals saga på én gang langt væk fra os målt i tid og i geografisk rum men tæt 
på os målt i mellemmenneskelige relationer. Njals saga er på én gang distanceret vikinge-
kitsch med hele udtrækket af langt skæg, sværdkamp, bedårende kvinder og onde ånder 
men også et abstrakt og nærværende værk, hævet ud af oldtiden (og tiden i det hele ta-
get) i en direkte appel til en læser i 2018. Forskellen mellem den sære fortid og vores egen 
samtid, sætter nutidslæseren i en interessant position. Poul Vad forklarer det sådan:  
 

Skønt vi ikke deler de værdier, der motiverede datidens nordboer, er det 
uundgåeligt ikke i denne saga [Raunkels saga, SLH] at genkende kon-
flikter, der optræder i ethvert magtspil; og derfor få udfordret vores rets-
følelse og almindelige menneskelige anstændighed; at blive tvunget til et 
eftertanke der aldrig formår at drage en entydig konklusion.  

 
Poul Vad, Nord for Vatnajøkel (1994) side 16 


