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Abstract

This essay is dealing with the difficulties of cataloging and classifying anonymi and
other kinds of literature without the components which have set the norm for
bibliographic cataloging, i.e. a defined author, a standardized title etc. A typical
example of this kind of literature is folklore and folktales, which are dealt with
thoroughly here. The character of and the society’s historical view upon the folk
literature, as literature considered, are being described, as is the evolution of rules for
cataloging in general. The folk literature is mostly systematized after a different pattern
from other literature, since bibliographical facts are often missing. Therefore, this essay
looks upon the ”ethnological” classification of tales and folklore, which means the
thematic sorting of motifs in the plots of different tales, which is the most common
method of organizing folk literature. The main purpose of this ethnological
classification becomes in other words more or less the same as the purpose of
bibliographical cataloging nowadays, namely a purpose of facilitating the retrieval of a
certain literary unit and a certain common motif of several tales respectively. As the
most successful attempt in the area of classification of folk literature (mainly
ethnological) is mentioned the work by the Finnish researcher Antti Aarne, ”The Types
of the Folktale : a Classification and Bibliography” from 1910, revised and enlarged by
Stith Thompson in 1961.
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 1 Inledning

Bibliografisk hantering av litteratur av typen sagor och sagosamlingar är av naturliga
skäl problematisk, eftersom litteraturen för det allra mesta saknar en enskild och/eller
definierad upphovsman. Dessutom kompliceras den av fakta som att berättelser av dessa
slag har en tendens att sprida sig över stora geografiska områden och över flera länder,
och alltså dels förekommer i många olika variationer som uppkommit på olika platser,
och dels kan ha flera olika originaltitlar. Det sistnämnda problemet har också flera
aspekter; för det första finns det givetvis minst lika många originaltitlar som det antal
språk eller rentav dialektala språkvarianter som finns inom de länder till vilka
berättelsen spridit sig. För det andra kan förstås samma berättelse förekomma under
olika lokala benämningar, av vilka ingen torde ha någon naturlig anledning att vara mer
auktoriserad än någon annan.

Med andra ord är systematiseringen av sagor något som har varit ett problem i det
bibliografiska arbetet så länge man överhuvudtaget har ägnat sig åt sådant. Ovan
nämnda svårigheter är några av de befintliga skälen till att undersöka den bibliografiska
hanteringen av sagolitteraturen genom historien. Förhoppningsvis kan man genom ett
sådant arbete komma fram till en metod som passar allra bäst för syftet - antingen
genom en kompromiss av de metoder som finns dokumenterade eller genom att helt
enkelt välja ut den som verkar fungera bäst.

1.1 Syfte

Denna uppsats kommer att behandla problematiken med att förteckna och lagra
information om sagor och sagosamlingar. Arbetet utgår från ett historiskt perspektiv,
och det kommer att ta upp olika dokumenterade historiska metoder att för bästa
återvinningsmöjlighet lagra information om denna typ av litteratur.

Uppsatsen riktar huvudsakligen in sig på sagor och berättelser från Europa och dess
närliggande områden. Detta, förstås, på grund av arbetets geografiska förankring, som
gör att det blir en lite större tonvikt på dokument från Europa och mellanöstern,
eftersom det ofrånkomligen är lättast att hitta information om texter från sitt eget
närområde.

Syftet med denna uppsats är å ena sidan att ta upp de allmänna och bibliografiska
särdragen för den litteraturgenre som inkluderar sagor och folkliga berättelser och
klargöra definitionen av den. Här ingår också att analysera hur samhället och kulturen
har betraktat sago- och folklorelitteraturen genom historien. Detta gör jag i kapitel 2.1,
Litteraturgenrens särdrag, och i kapitel 2.2, Den historiska synen på sagolitteraturen, för
att i möjligaste mån besvara frågan: Hur har människor betraktat sagor och
folkberättelser i förhållande till övrig litteratur, och hur har denna syn påverkat den
bibliografiska hanteringen av litteraturen i fråga?

Å andra sidan ska uppsatsen titta på hur förtecknandet av dessa texter utförts, när man
började förteckna dem, samt vilka faktorer som påverkat detta förfarande. En jämförelse
med den generella katalogiseringens historia görs i kapitel 3.1, Katalogiseringens
historia, för att se vilka samband som finns och vad som särskiljer sagors och
folkberättelsers bibliografiska hantering. En viktig åtskillnad görs här, samt i kapitel
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3.2, Klassificering av sagor, mellan bibliografisk och så kallad etnologisk klassifikation,
det vill säga klassifikation av texter som litterära enheter respektive klassifikation av
enskilda innehållsmässiga motiv inom en saga utifrån ett folkloristiskt perspektiv.

Här ställs också upp ett antagande att den bristfälliga bibliografiska hanteringen av
sagor helt enkelt beror på sagokaraktärens inneboende komplikationer vad gäller det
katalogiseringsmönster som blivit standard. Här ska jag försöka besvara frågan: Hur har
man med största framgång organiserat sagor och folklore genom historien,
bibliografiskt och etnologiskt?

Jag har valt att dela upp den allmänna katalogiseringens historia i två delar, före och
efter 1500 (c:a). Detta för att få det hela överskådligare, och för att på ett relevant och
tydligt sätt kunna jämföra olika tidsepokers litterära och bibliografiska arbete med
varandra. Valet av året 1500 motiveras av bland annat tryckkonstens introduktion i
Europa, vilken givetvis hade stor betydelse för såväl möjligheten som intresset för att
göra större kataloger och bibliografier. Man började också vid den tiden göra
bibliografier i större utsträckning än tidigare, i och med att det uppkom ett intresse för
att organisera såväl kunskap som litteraturen som "förkroppsligade" kunskapen, allt i
renässansens anda.

I kapitel 3.2, Klassificering av sagor, ska jag också titta särskilt på hanteringen av sagor
och folkliga berättelser, dess utveckling och historia. Här, och i det avslutande
diskussionskapitlet, ska jag även försöka se efter om sagor och folkliga berättelser
förändrades något i sin karaktär och sin åtkomlighet vid den valda historiska punkten,
när katalogiserandet kom igång i större skala, och vidare om den bibliografiska
hanteringen av dem förändrats på något uppenbart sätt, och i så fall exakt vad detta kan
ha berott på.

En tredje, slutlig fråga att besvara i denna uppsats blir alltså: Hur kan katalogiserings-
och tryckmöjligheter förändra karaktären hos, och omvärldens syn på, en litteraturgenre
som tidigare varit mestadels muntlig?

Således blir de tre frågorna att besvara i denna uppsats följande:

1) Hur har människor betraktat sagor och folkberättelser i förhållande till övrig
litteratur, och hur har denna syn påverkat den bibliografiska hanteringen av
litteraturen i fråga?

2) Hur har man med största framgång organiserat sagor och folklore genom
historien, bibliografiskt och etnologiskt?

3) Hur kan katalogiserings- och tryckmöjligheter förändra karaktären hos, och
omvärldens syn på, en litteraturgenre som tidigare varit mestadels muntlig?

1.2 Tidigare forskning

Om sagors karaktär som litteraturgenre betraktad finns det ganska mycket tidigare
forskning. I kapitel 2.1, Litteraturgenrens särdrag, hänvisar jag till Bruno Bettelheims
för sagoforskningen mycket betydelsefulla verk Sagans förtrollade värld : folksagornas
innebörd och betydelse, samt indirekt till den forskning av andra dröm- och
sagoforskare som där tas upp. Jag tänker också titta på tidigare forskning av Rollo May,
som tas upp i hans bok Ropet efter myten : om den moderna tidens mytologi, samt Hans
Holmbergs studie Från Prins Hatt till Prins Mio : om sagogenrens utveckling. Jag tar
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också upp artiklar ur antologierna Konsten att berätta för barn (tidigare forskning utförd
av bl.a. Astrid Surmatz) och Sagorna finns överallt : perspektiv på folksagan i
samhället (artiklar av Gun Herranen och Henning Sehmsdorf).

Vad gäller ämnet för kapitel 2.2, Den historiska synen på sagolitteraturen, uppehåller
jag mig mycket vid Maren Clausen-Stolzenburgs omfattande arbete Märchen und
mittelalterliche Literaturtradition. Jag hämtar också rön från Hans Holmbergs ovan
nämnda bok Från prins Hatt till prins Mio : om sagogenrens utveckling. Även här tittar
jag på artiklar i Konsten att berätta för barn, och Sagorna finns överallt : perspektiv på
folksagan i samhället. För detta kapitel har jag valt ut artiklar av Lena Kåreland, Bengt
Holbek och Reimund Kvideland. Dessutom finns det tidigare forskning över det
aktuella ämnet i samlingen Folklore och litteratur i Norden : studier i samspelet mellan
folktradition och konstdiktning (red. Ebbe Schön), särskilt en artikel av Gun Herranen.
Jag tar också upp en primärkälla här, nämligen den första boken som någonsin trycktes i
Sverige: Dyalogus creaturarum moralizatus 1483 (Skapelsens sedelärande samtal
1483), översatt av Monica Hedlund.

Forskning bakom innehållet i kapitel 3.1, Katalogiseringens historia, har jag hittat i
tidskrifterna Library History och Cataloging and Classification Quarterly. Ur den
förstnämnda har jag studerat Uwe Jochums artikel The Alexandrian Library and its
Aftermath (ur majnumret 1999), och från den andra har jag valt ut artikeln Changing
Cataloging Rules in Relation to Changing Patterns of Publication (J. H. Bowman, ur
nr. 2 1996). Dessutom använder jag mig av klassiska verk som Evgenij Ivanovitj
Sjamurins Geschichte der bibliothekarisch-bibliographischen Klassifikation, och en
skrift om ”bibliografins fader”, Conrad Gessner : (26. März 1516 – 13. Dezember 1565)
: Leben und Werk, av Hans Fischer. Jag nämner också skriften Foundations of
Cataloging : A Sourcebook (ed. Michael Carpenter och Elaine Svenonius), framför allt
därur en artikel av Julia Pettee från 1936, The Development of Authorship Entry and the
Formulation of Authorship Rules as Found in the Anglo-American Code. Denna artikel
framhåller jag speciellt, i och med att den är klassisk och fortfarande mycket relevant.
Nyare källor som jag tar hjälp av är Fred Lerners The Story of Libraries : from the
Invention of Writing to the Computer Age och Harry Järvs Kunskapens träd : Om
lagring och spridning av information.

I kapitel 3.2, Klassificering av sagor, tar jag framför allt hjälp av relevanta artiklar i
tidskriften Arv : Nordic Yearbook of Folklore; till att börja med tar jag upp två artiklar
ur årsbokens utgåva från år 1993: Marjatta Jauhiainens The Main Themes of Finnish
Supernatural Legends and Problems of Classification och Bengt af Klintbergs The
Types of the Swedish Folk Legend : Report on an Unfinished Catalogue. Vidare har jag
valt ut artiklarna Computer Retrieval Techniques and Indexing as Tools for Text-
Analysis av Imants Freibergs och Cataloguing Open-Structured Narratives : the
General Catalogue of the Pan-Hispanic Romancero av Beatriz Mariscal Hay, båda ur
Arv 1992. Ingen av de två senare artiklarna är dock relevant att ha som referenslitteratur,
utan de nämns som exempel enbart. Likaså en klassifikation över folksagor från
östafrika, A Classification of the Folktales of the Northern East African Cattle Areas by
Types, av Erastus Ojo Arewa.

När det gäller diskussionen om klassificeringen av sagor nämner jag framför allt Antti
Aarnes stora verk The Types of the Folktale : a Classification and Bibliography, andra
reviderade upplagan av Stith Thompson från 1961. Jag kommer att studera verket främst
som primärkälla – en fulländad klassifikation och bibliografi över folksagor och ett
omfångsrikt exempel på en metod att klassificera litteraturen i fråga. Jag tittar också på
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något som är lite av en svensk primärkälla, Per Olof Bäckströms Svenska folkböcker,
från 1845 / 1848, som är en samling innehållande såväl bibliografiska uppgifter om
utgivning av vissa sagor som de aktuella sagorna i sig själva.

Mitt urval av tidigare forskning har i många fall en så enkel grund som att jag har letat
upp all forskning som finns att tillgå. Ofta är relevant forskning i de aktuella ämnena
svår att finna, och jag har sökt ganska omsorgsfullt efter vetenskapliga rön. Även om
jag har tagit upp all relevant forskning jag har hittat om ett visst område inom
uppsatsens ämne har det inte tett sig för mycket, och jag har kunnat använda all
information jag har fått tag i.

Vissa urval kan dock behöva motiveras lite mer utförligt, inte minst urvalet av de
forskningar som tenderar att dominera vissa kapitel av uppsatsen.

Det första analyserande kapitlet, 2.1, Litteraturgenrens särdrag, stannar ett slag vid
Bruno Bettelheims forskning som samlas i boken Sagans förtrollade värld, och detta
beror på att mycket av den moderna och historiska sagoforskningen tas upp och
sammanställs där. I övrigt finns många forskare att läsa inom det området, av vilka de
flesta hänvisas till av Bettelheim.

I kapitel 2.2, Den historiska synen på sagolitteraturen, får Maren Clausen-Stolzenburgs
bok Märchen und mittelalterliche Literaturtradition stort utrymme. Detta för att det är
ett digert arbete med mycket information om skilda aspekter på sagornas historia.
Dessutom innehåller det mycket relevant forskning för ämnet för denna uppsats.

Kapitel 3.1, Katalogiseringens historia, upptas till stor del av forskningsrön från Julia
Pettees artikel The Development of Authorship Entry and the Formulation of Authorship
Rules as Found in the Anglo-American Code, och det är naturligt eftersom artikeln är ett
klassiskt arbete som också är mycket omfattande och tar upp många grundläggande
principer för katalogisering.

I kapitel 3.2, Klassificering av sagor, tar Bengt af Klintbergs artikel The Types of the
Swedish Folk Legend : Report on an Unfinished Catalogue upp mycket plats, i och med
att den behandlar ett av de få försök som gjorts till etnologisk klassifikation av sagor i
Sverige. Också Aarne / Thompsons The Types of the Folktale : a Classification and
Bibliography tas upp omsorgsfullt såsom varande ett av de mer lyckade försök till
klassifikation av folksagor som gjorts i hela världen.

1.3 Metod

Min metod i denna uppsats är analytisk – jag går igenom hur sagor och folkliga
berättelser har behandlats genom historien, och försöker därigenom besvara de frågor
jag har ställt.

Först och främst går jag igenom litteraturgenrens särdrag som litteratur betraktad. Här
försöker jag tydliggöra det som utmärker genren, för att det som framkommer senare i
arbetet ska kunna ha en grund i tydliga definitioner.

Därefter tar jag reda på hur samhället i stort har sett på sagor och folklore, för att i
enlighet med mitt första antagande undersöka huruvida samhällets syn på genren kan ha
haft någon inverkan på den bibliografiska hanteringen av sagor.
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Sedan följer ett kapitel där jag granskar katalogiseringen och dess historia på det hela
taget, för att jämföra sagornas hanterings historia med den allmänna historien för
katalogisering och finna likheter och skillnader däremellan. Detta också för att särskilja
och definiera sago- och folklorelitteraturen ytterligare. Här har jag delat upp historien i
två delar: före och efter år 1500 (c:a), för att skilja mellan den antika tidens nyvakna
katalogiseringsteknik och den lust för kunskap och organisation som kom runt år 1500
med boktryckarkonsten, renässansen etc. Det ter sig svårt att behandla dessa olika
metoder lika.

Slutligen, och i skenet från de tidigare kapitlens framkomna rön, tittar jag särskilt på
historien för sagors och folklores bibliografiska hantering. Här går jag något empiriskt
tillväga, och försöker med historiska källors hjälp isolera de problem som varit svårast
och mest centrala i organiseringen av sagor och folkliga berättelser, samt finna lösningar
på dessa problem med samma metod. Den rent bibliografiska behandlingen av sagor går
närmast in i kapitlet 3.1, Katalogiseringens historia, medan jag i kapitel 3.2,
Klassificering av sagor koncentrerar mig mer på den mer etnologiska klassificeringen,
vilken är tämligen omfattande och bör tas upp i en uppsats av detta slag.

I diskussionskapitlet försöker jag sedan analytiskt resonera mig fram till svar på de
antaganden jag ställt upp. Vilken syn har samhället haft på sagor som litteraturgenre,
och hur har denna syn påverkat den bibliografiska hanteringen av litteraturen? Vilka
problem uppstår vid försöken att katalogisera dokument och texter utan en enskild och
definierad upphovsman? Hur löser man dessa problem? Kan ett lösande av den
bibliografiska hanteringens problem medföra en ändring i samhällets syn på en
litteraturgenre?
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2 Sagolitteraturen

I denna uppsats använder jag mig av termer och definitioner som förklaras mer ingående
och semantiskt / etymologiskt i de närmast följande kapitlen, 2.1, Litteraturgenrens
särdrag och 2.2, Den historiska synen på sagolitteraturen. Men inledningsvis är det på
sin plats med en kortare genomgång av de beteckningar som kommer att användas
framgent.

Termen saga betecknar en berättelse, oftast en lite kortare sådan. Den kan vara såväl
målmedvetet författad av en konstnärlig skribent, som framvuxen ur flera olika
människors undermedvetna under en lång period. Den första definitionen specificeras då
ytterligare med hjälp av termen konstsaga, och den senare definitionen betecknas med
termen folksaga.

Folkliga berättelser är en term som kommer igen på flera platser i uppsatsen, och den är
nära besläktad med termen folklore. Dessa två termer kan här närmast sägas stå för alla
typer av berättelser, långa som korta, som uppkommit utan ett medvetet konstnärligt
syfte. Folksagor ingår således i denna grupp, liksom religiösa berättelser och legender.

Legender i sin tur står oftast för helgonberättelser som ofta kan ha någon del sanning i
sig, men likväl har berättats muntligt och förändrats under lång tid, liknande folksagan.

Myter är något som inte nödvändigtvis behöver ha formen av en berättelse. De är
snarare sinnebilder för det behov av verklighetsflykt som människor har haft. Denna
term definieras närmare i Rollo Mays forskning, vilken jag tar upp i kapitel 2.1,
Litteraturgenrens särdrag.

Ett epos är i denna uppsats en författad berättelse, ofta längre och på någon form av
versmått. Den har visserligen författats av konstnärliga författare, men i ett så avlägset
förflutet att den kommit att betraktas mer eller mindre som ”allmängods”, och har
inspirerat till många folkliga berättelser. Dess innehåll av folksagostoff kan ha detta
som förklaring, men man får också anta att eposförfattarna tog intryck av de folkliga
berättelser som var i omlopp i deras hemtrakter. Detta tas upp närmare i kapitel 2.2, Den
historiska synen på sagolitteraturen, särskilt i Clausen-Stolzenburgs resonemang på
sidan 17 i denna uppsats.

2.1 Litteraturgenrens särdrag

Att definiera en litteraturgenre är en vansklig uppgift, bland annat eftersom litteratur i
sig är en företeelse som är skapad av människor och inte har några direkt naturliga
egenskaper eller avgränsningar. En definition av en genre inom litteraturen måste därför
bli mer eller mindre godtycklig, och avgränsningar mot andra genrer kan inte bli helt
distinkta eller oöverskridbara. Icke desto mindre är det en god hjälp i ett arbete som
detta att så tydligt som möjligt definiera den litteratur man har att göra med, först och
främst för att veta vilka texter man ska granska, och sedan för att kunna dra några
relevanta slutsatser om behandlingen av litteraturen i historien.

För att börja från början så har sagor (muntliga berättelser) i sagoforskningen länge
ansetts vara den närmaste vägen mellan det undermedvetna och yttervärlden, i och med
att de ofta uppkommit mer eller mindre spontant i tämligen opretentiösa sammanhang.
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Man har berättat något för att förströ sig själv och andra, och det har rentav ibland rört
sig om ett slags ”automatiskt berättande”, en metod som går ut på att man låter orden
komma av sig själva; man låter sig styras av de ord som vill komma snarare än att själv
styra vilka ord som ska sägas. Detta har man kunnat tillåta sig just för att situationen för
sagornas tillkomst har varit avslappnad och trygg, ofta inom hemmets lugna väggar.
Med andra ord har man vågat släppa fram sitt undermedvetna i större utsträckning än
annars. Därför har också sagoforskningen mycket gemensamt med drömforskningen:
båda forskningarna riktar in sig på berättelser ur det mer eller mindre undermedvetna.

Den österrikisk-amerikanske barnpsykologen Bruno Bettelheim skriver i inledningen till
sin mycket uppmärksammade bok Sagans förtrollade värld:

Det är typiskt för sagan att den lägger fram ett existentiellt trångmål kort och
koncist. Det gör att barnet kan ta itu med det i dess mest väsentliga form, medan en
mera invecklad ”röd tråd” skulle skapa förvirring. I folksagan förenklas alla
situationer. Figurerna i den är klart tecknade, här förekommer inga detaljer som inte
har vikt och betydelse. Alla gestalter i sagan är snarare typer än ensamma i sitt slag.1

Bettelheims forskning, liksom såväl hans föregångares som hans efterföljares insatser,
har lärt oss att sagor är ett uttryck för det undermedvetna, det enklaste sättet att tänka, i
symboler och arketyper:

Sagogestalter är aldrig tvehågsna, inte den blandning på gott och ont som vi alla är i
verkligheten. Eftersom polarisering dominerar barnet – det vill säga att barnet tänker
i motsatser – dominerar den också sagorna. Där är man alltid god eller ond, aldrig
något mitt emellan. [- - -] Sammanställningen av motsatta karaktärsdrag har inte till
syfte att framhålla ett riktigt beteende, som i sedelärande berättelser. [- - -] Genom
att föra fram motsatta karaktärer gör man det lätt för barnen att förstå skillnaden
mellan dem, vilket inte vore lika lätt med personer tecknade efter levande livet med
alla de komplikationer som kännetecknar dem.2

(En källkritisk anmärkning är på sin plats här: Innan man upphöjer Bettelheims
forskning till ensamstående auktoritet måste man ta i beaktande att hans rön i princip
redan fanns när han författade sitt verk, tack vare tidigare forskare inom området. Icke
desto mindre får vi lov att ge äran av sammanställande av rönen till Bettelheim.)

Bettelheims arbete visar tydligt att sagor bör ses som mycket mer än en litteraturgenre,
och därom torde det förvisso inte råda några tvivel. Sagor har alltid haft en uppgift som
mental tröst, terapi eller vad man vill kalla det, och detta präglar naturligtvis även ett
försök att klassa och definiera sagorna som en litteraturgenre. Men i dylika försök måste
man trots allt främst se till sagornas litterära kvaliteter, och om dessa är också
Bettelheim mycket medveten. Han påpekar till och med att de är något centralt och
mycket viktigt hos sagorna som lätt kan glömmas bort i den psykoanalytiska
hanteringen av sagor:

Det nöje vi har av att ge oss hän åt en saga, den förtrollning vi upplever, har sitt
upphov inte i sagans psykologiska innebörd (även om denna bidrar) utan i dess
litterära kvaliteter – sagan som konstverk. Sagan skulle inte träffa barnet så mitt i
prick om den inte först och främst var ett konstverk.
Sagor är unika, inte bara som litteraturform utan också som konstverk, begripliga för
barnet på ett helt annat sätt än någon annan konstart. För sagan gäller, liksom för all

                                                
1 Bettelheim (1976), s. 15
2 Bettelheim, s. 16
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stor konst, att den har olika innebörd för olika människor och olika innebörd för
samma människa vid olika tidpunkter i hennes liv.3

Nu är Bettelheim givetvis inte alltid den lämpligaste auktoriteten när det gäller att se till
sagan som litterär genre, just på grund av hans egenskap av psykolog, men man måste
ändå inkludera dessa aspekter när man har att göra med genren sagor. Även Rollo Mays
forskning förtjänar att nämnas i detta sammanhang. I sin bok Ropet efter myten : om den
moderna tidens mytologi skriver han, angående definitionen av sagor och myter kontra
varandra:

Sagorna är våra myter innan vi har blivit medvetna om oss själva. Sagorna var det
enda som fanns i Edens lustgård före Adams och Evas mytiska ”syndafall”. Myten
lägger den existentiella dimensionen till sagan.4

May menar alltså att det finns en klar distinktion mellan sagor och myter, och att denna
distinktion ligger i det existentiella innehållet. Han fortsätter med att förklara hur en
saga kan bli en myt, genom att lägga till denna extra dimension till innehållet. Med
andra ord reducerar han mer eller mindre sagorna, även de som inkluderas i Bettelheims
forskning, till berättelser utan särskilt mycket terapeutisk funktion. Denna tycks
förbehållen det som May kallar för myter.

Ett rimligare tillvägagångssätt vore nog emellertid att ge även sagorna en terapeutisk
funktion, och inte göra så klara jämförelser mellan genren sagor och genren myter. May
har rätt när han ger myterna en mer terapeutisk roll än sagorna i sig, men även sagorna
har en mytisk sida som man kan ta hänsyn till eller inte. Myterna är något mer abstrakt
och inte nödvändigtvis en verbal berättelse, vilket sagorna per definition är. Myterna är
mer en egenskap hos något annat än något som står för sig själv. Sagorna, åter, har
denna egenskap, men de har också en litterär egenskap som bygger upp dem i stommen;
och i denna litterära egenskap står de för sig själva. Det är i denna egenskap vi främst
ska titta på sagorna i detta arbete.

Eftersom den centrala frågan i denna uppsats berör problematiken med att organisera
sagorna bibliografiskt, och av denna problematiks orsaker främst avsaknaden av
upphovsman och enhetlig titel, kommer jag här att ta upp främst folksagor och inte så
mycket konstsagor – möjligen med undantag för konstsagor som utgör direkta
nedteckningar eller svaga omarbetningar av folkliga berättelser. Hans Holmberg tar i sin
bok Från prins Hatt till prins Mio : om sagogenrens utveckling upp den senare
kategorin av sagor, mellantinget mellan folksaga och konstsaga. Han säger bland annat:

I några fall är omarbetningen så ingripande, att texten rubriceras bättre som
konstsaga med inslag av folksagomotiv än som en nydiktad folksagovariant.”5

Så länge berättelsen har kvar tillräckligt stark anknytning till folksaga för att kallas
”folksagovariant” berörs den av problematiken i denna uppsats. Det centrala
kännetecknet för folksagor är ju, i den definition som binder samman sagorna i denna
uppsats, att de saknar en enskild upphovsman. Så länge en berättelse har ett obestämbart
antal upphovsmän, namngivna eller anonyma, finns organiseringsproblematiken där.

                                                
3 Bettelheim, s. 19
4 May (1991), s. 197
5 Holmberg (1988), s. 34
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Att en berättelse har flera upphovsmän innebär ofta, när det gäller sagor, att den har
berättats under lång tid, på många olika platser och av olika människor. Här är alltså en
tydlig skillnad mellan konstsagor och folksagor, och den kommer till uttryck även i det
faktiska innehållet i sagan, vad gäller samhälle, språk, civilisation m.m. Holmberg gör
ett intressant tankeexperiment när han låter konstsagan Den fula ankungen av H.C.
Andersen genomgå samma process som folksagor gjort, och berättas av människor som
lever idag:

På ett eller annat sätt hade den handlat om mobbning, men den specifikt historiska
kontexten (sammanhanget) hade förmodligen förflyktigats till förmån för den
psykologiska strukturen. Med andra ord, den hade blivit mer lik en folksaga med
dess vaga tids- och miljöangivelser. Folksagornas realistiska hölje är alltså både
tunnare och mer genomskinligt än konstsagornas, såvida dessa inte är en ren
imitation av folksagan.6

Folksagor framstår som ett slags fenomen, mer som en ram än något specifikt, dock
specifikare än myter. Inom denna ram har sedan människor, medvetna eller omedvetna
om varandra, hjälpts åt att skapa berättelser, och denna process är något av det
intressantaste som kan äga rum i det mänskliga psyket. Det finns lekar och övningar
som går ut på att man sitter i en ring och berättar en historia genom att säga ett ord var i
tur och ordning. Det fantastiska med dessa övningar är att ingen vet vad som kommer
att hända, men ändå är alla med och skapar med lika mycket makt över handlingen. På
liknande sätt är det med den muntliga traditionen, bara i mycket större skala: ingen vet
hur sagans utseende kommer att sluta eller hur världen kommer att se ut i nästa
generation.

Folksagorna är tillika ett tidsdokument i och med att de berättats i flera olika tider, och
de är också kulturmärken som berättar om miljön på den plats där de uppkommit. Deras
lösa ”realistiska hölje” gör dem intressanta att studera, men naturligt svåra att organisera
systematiskt.

Det är dessutom, som Gun Herranen tar upp med filologen Rolf Pippings ord, i hennes
artikel Samhället i sagan : Världsbild och vardag i en berättares sagor, ofta just
alldagligheten i de tidstypiska detaljerna i sagor som ger dem dokumentvärde. Och det
är rimligt, med tanke på att det är den vardagliga verkligheten som är den mindre kända
sidan av historien, där det fortfarande går att forska mer.

Gun Herranen fortsätter emellertid med att skriva:

Folksagorna kan förstås inte utan vidare bedömas som etnografiska skildringar,
kulturhistoriska eller psykologiska dokument. Vi måste veta vilken kulturhistoria
och vems psykologi det gäller, d.v.s. för att kunna tolka de kulturellt specifika
dragen som kommer fram i en saga, måste man känna till när sagan har berättats, i
vilket samhälle under vilken epok och av vem.7

Det är med andra ord många fler komponenter att ta hänsyn till än när det gäller vanliga
skrivna dokument med en författare, i och med att det på sätt och vis är ett helt samhälle
som fungerar som författare till en folksaga.

Medan Holmberg och Herranen betonar att en viss variant av en folksaga är ett
dokument som berättar om en viss avgränsad tid i historien anser Henning Sehmsdorf i

                                                
6 Holmberg, s. 35
7 Herranen (1995), s. 183-4
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sin artikel Folksagan i klassrummet att det i folksagans karaktär ligger att vara tidlös
och universell:

[- - -] den frånvarande berättarens funktion är att placera in berättelsen i fantasitid,
d.v.s. inte i någon historisk period utan i ett slags ’universell’ tid.8

Jag tror att vi här har hamnat i ungefär samma diskussion som den ovan, om sagor
kontra myter. Talar vi om sagors terapeutiska och läkande funktion är det viktigt att se
dem som tidlösa projektioner av sinnebilder och stämningar; men avser vi sagors
karaktär av litteraturgenre är det historiska dokumentvärdet av större vikt. På det hela
taget borde det alltså inte behöva bli någon konflikt eftersom referensramarna och
utgångspunkterna är olika. I denna uppsats är det som sagt den litterära utgångspunkten
som kommer att betonas.

Sehmsdorf har sin utgångspunkt i sagor som pedagogisk litteratur, och han talar om
vikten av att se den gemensamma referensramen som folksagor ofta innebär för
människor från i övrigt sinsemellan olika miljöer. Med hjälp av folksagor, menar han,
kan man hjälpa studenter att förstå andra typer av litteratur:

Gymnasielärare använder sig också av vetskapen att de flesta eleverna har en
personlig repertoar av folksagor med sig till klassrummet. [- - -] Genom att bygga på
dessa minnen kan lärare som undervisar i litteraturhistoriens grunder demonstrera
litteraturens viktiga roll som uttrycksmedel för mänskliga erfarenheter och undervisa
eleverna i kritisk analys av berättandets perspektiv och struktur, stil, symboler,
läsarrespons o.s.v.9

Synen på sagor som pedagogisk litteratur är antagligen lika gammal som synen på sagor
som litteratur överhuvudtaget. Bröderna Grimm anpassade mer och mer sina utgåvor av
folksagor till pedagogiska syften. Sehmsdorf skriver:

Bröderna Grimm byggde på två antaganden om folksagornas pedagogiska
användningsområden:
Folksagornas auditorium är i första hand barn i förskol- [sic!]  och folkskoleåldern,
och
Den primära pedagogiska målsättningen är att tillämpa sagornas lärdomar på barnens
liv.
Bägge antagandena har ifrågasatts, men påverkar fortfarande det sätt på vilket
folksagorna används i klassrummet. Och det är tydligt att folksagor har använts i
didaktiskt syfte för målgrupper andra än barn, både före och efter bröderna Grimm.10

Astrid Surmatz skriver i sin artikel Att översätta berättandet några ord om
barnlitteraturgenrens särdrag. Allt stämmer naturligtvis inte överens med folksagor,
eftersom folksagor inte är bara barnlitteratur, och eftersom det finns mycket
barnlitteratur som inte har mycket att göra med folksagogenren. Men flera drag har de
ändå gemensamt:

Någonting som är unikt för barnlitteraturen är dess dubbla tilltal. En barnbok vänder
sig alltid till barnen, men också till vuxna läsare – åtminstone till en viss grad. Det är
ofta de vuxna läsarna som bestämmer över barnens bokval och läsvanor: föräldrar,
bibliotekarier, bokhandeln, lärare. [- - -] Viktiga är berättartekniska markeringar,
som tecken på adaption, alltså anpassning till det som barn klarar av att läsa.

                                                
8 Sehmsdorf (1995), s. 207
9 Sehmsdorf, s. 207
10 Sehmsdorf, s. 204
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Berättartekniken i barnlitteraturen har varit och är tydligt knuten till sagostrukturer
(upprepning, enkla meningar, vägstruktur, episodstruktur och liknande).11

Så gott det har varit möjligt har jag nu försökt definiera sagornas litteraturgenre med
hjälp av olika tidigare forskningar, och i nästa kapitel ska jag titta på hur denna genre
har stått i anseende i förhållande till övrig, författad litteratur.

2.2 Den historiska synen på sagolitteraturen

I detta avsnitt ska jag försöka undersöka hur samhällets syn på sagor som litteraturgenre
har varit, och om denna i någon mån kan ha påverkat den bibliografiska hanteringen av
sagor och folklore.

Om man ska titta på hur människor har betraktat en viss företeelse under en historisk tid
som förflutit för länge sedan har man i stort sett bara skriftliga dokument att gå till. Det
finns givetvis möjlighet att utföra fältstudier bland människor med gott minne – och när
det gäller folksagor ofta människor på landsbygden – men ett dylikt ganska digert värv
går dessvärre utanför ramarna på en sådan här uppsats.

Man kan också titta på hur folksagor betraktas idag, i och med att tidigare kulturer alltid
sätter spår i kommande människors medvetanden; men just sagolitteraturen och
inställningen till den har förändrats så mycket bara de senaste femtio åren att människor
som är yngre än så har svårt att sätta sig in i folksagans betydelse för människor som
levde för länge sedan. Dessutom har samhället i övrigt och
kommunikationsmöjligheterna människor emellan förändrats till den grad att sagor
numera är snarare ett, i och för sig välbehövligt men dock, komplement till vardagen än
det oumbärliga sätt att umgås med varandra som det varit tidigare.

Marjatta Jauhiainen citerar, i sin artikel The Main Themes of Finnish Supernatural
Legends and Problems of Classification, en populär finländsk kolumnist vid namn
Sakari Räsänen, som i dagstidningen Helsingin Sanomat 1/11-1980 skrev:

My children don’t believe me when I tell them that in the olden days fear was much
nicer than it is today. Now it so happened that my father, having finished his evening
chores, came into the darkened living room where we had been telling ghost stories.
He put his gloves on the top of the stove and promised five hundred for whoever
dared to fetch them down. There were grown men in the room, but no one dared. So
potent was the atmosphere, so full of lovely, thrilling fear. Now where would you
find anything like it today?12

Så stark har alltså sagans eller bara det allmänna berättandets makt varit över också
fullvuxna människor så sent som under 1900-talet, och lika starkt har antagligen
behovet av berättelser varit.

Men ska man spåra rätt på människors syn på folksagor under mer avlägsen tid än
hundra år tillbaka får man som sagt bäst hjälp från skriftliga källor. Gun Herranen har
skrivit en artikel i antologin Folklore och litteratur i Norden : studier i samspelet
mellan folktradition och konstdiktning (red. Ebbe Schön). Artikeln heter Litterära sagor
i en blind berättares repertoar, och behandlar främst en finlandssvensk blind

                                                
11 Surmatz [(1996)], s. 60
12 Jauhiainen[(1993)], s. 59
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sagoberättare vid namn Berndt Strömberg och hans berättelsers influenser från
konstsagogenren – då speciellt H.C. Andersens saga ”Ibb och lilla Kristina” (angående
teorier om skriven litteraturs inverkan på folkberättelser, se nedan citat från Maren
Clausen-Stolzenburgs Märchen und mittelalterliche Literaturtradition). Men Herranens
artikel har en intressant och relevant inledning som definierar terminologin i fråga.

Litterära sagor är till skillnad från booklore en litterär genre, sagor författade i
folksagostil, berättelser författade för barn i ett litterärt, ofta didaktiskt syfte.
Litterära sagor har också, till åtskillnad från folksagan, författats för att läsas, läsas
som högläsning av en förälder, eller för att läsas av barnen själva. Men uttryckligen
för att läsas.
Booklore betecknar material som gått in i den muntliga traditionen men som
härstammar, direkt eller indirekt, ur skrivna eller tryckta källor. Booklore
betraktades som andra rangens stoff av flera generationer av folklorister, som ville
dra en skarp gräns mellan ”äkta” och ”oäkta” tradition.13

Samhällets syn på sagor kan alltså till att börja med konstateras ha varit så välmenande
att man har vänt sig mot företeelser som kan ha ansetts som ”oäkta”.

Denna glorifiering av den ”sanna” folksagan som direkt uttryck för ett folks innersta och
ursprungligaste själ är något som kommer tillbaka flera gånger i litteraturen till detta
kapitel. Frågan blir städse om det är likställt med att acceptera sagorna som litteratur,
detta allmänna upphöjande av folksagan.

Herranen fortsätter med att ge exempel på litterära källor och förlagor till denna så
kallade booklore för att ytterligare definiera termen och skilja den från litterära sagor.

Källor för äldre booklore, booklore som hör till de klassiska folkloristiska genrerna
under 1800-talets slut och början av detta sekel, är t ex skillingtryck (av ballader och
visor), folkböcker (av sagor, romanser etc), kalendrar, skolböcker och, sist men icke
minst, populära utgåvor av folksagor och litterära sagor.14

Litterära sagor är här alltså till exempel Bröderna Grimms samling ”Kinder- und
Hausmärchen”. Dessa är nedskrivningar av muntligt nedärvda sagor, medan booklore
således, tvärtom, är muntligt återberättande och omarbetande av skrivna sagor, antingen
med eller utan folkloristiska förlagor. Att booklore av denna anledning skulle stå lägre
än folksagor utan litterär förlaga beror sannolikt på det tidigare nämnda upphöjandet av
folksagan. Men det kan också ha funnits en önskan att se sagan som en egen,
självständig litteratur hellre än en omskrivning av litteratur som redan fanns. Då skulle
sagan ha stått ganska högt i samhällets anseende, och detta är en teori som styrks
ytterligare längre fram i detta arbete.

Givetvis är det omöjligt att bortse från att muntliga berättelser, även de som berättats av
människor från allmogen, ofta kan ha litterära förlagor. Herranen ser det inte som ett
negativt drag hos en folksaga, utan brinner desto mer för att spåra rätt på och identifiera
dessa förlagor istället.

Helt allmänt kan konstateras, att skillingtryck eller folkböcker av enskilda sagor,
speciellt Grimm-sagor, har cirkulerat i Sverige och i Finlands svenskbygder i oanat
stor omfattning ända sedan 1824 [- - -] och måste ha påverkat den muntliga

                                                
13 Herranen (1987), s. 177
14 Herranen (1987), s. 177
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traditionen i dessa länder i långt högre grad än insamlare och forskare varit
intresserade att erkänna.15

Bland historiska dokumentationer och översikter över sagors plats i samhället framstår
Maren Clausen-Stolzenburgs mycket omfattande arbete Märchen und mittelalterliche
Literaturtradition som ett stort bidrag till kunskapen om folksagans utveckling och
betydelse genom tiden. I citaten ur hennes bok har jag hållit mig till originalspråket
tyska, men jag har gett en översättning till svenska i direkt anslutning till citatet.

Clausen-Stolzenburg inleder sitt arbete med att redogöra för terminologin och historien
bakom själva ordet för saga på tyska, Märchen. Detta för att klargöra begreppet och
innebörden för människor under tiden för utvecklandet av termen och av den företeelse
den betecknar. Hon tar upp det medelhögtyska ordet maerlîn, och pekar på att man
mycket tidigt talade om berättelser av sagoliknande slag. I ett citat från ett standardverk
inom sagoforskningen, Boltes och Polívkas kommentarband till bröderna Grimms
Kinder- und Hausmärchen, nämner hon att man, enligt Bolte / Polívka, under 1200-talet
ansåg den kortare förströelseberättelsen värdig en särskild benämning, även om
benämningen uppenbarligen kunde få en negativ klang på grund av berättelsens
egenskap av påhittad och lättsam förströelse:

Im 13. Jahrhundert freilich verstand man bei uns unter m æ r l î n nur ein kleines
mære, eine kurze Erzählung, die zur Unterhaltung einer Gesellschaft vorgetragen
wurde und zumeist erfunden (…) war.  (…) Leicht erhält daher das Wort im
Gegensatz zu wahren Berichten über Tatsachen einen verächtlichen Sinn16

(På 1200-talet menade man med m ae r l î n bara en liten maere, en kort berättelse
som var tänkt att föredragas till underhållning för ett sällskap. Lätt får då ordet i
motsats till verkliga förhållanden en negativ mening [min översättning])

Hon nämner också Max Lüthis forskning, där det sägs att diminutivändelsen
(förminskande ändelse) -lîn (modern tyska: -lein) har samma innebörd som tyskans
andra diminutivändelse -chen, som i det moderna ordet Märchen. Alltså skulle mærlîn
och Märchen i stort beteckna samma sak, och diminutivändelsen skulle innebära att det
rörde sig om en kortare, inte riktigt hel berättelse.

Clausen-Stolzenburg ställer sig emellertid kritisk såväl till Bolte / Polívkas antagande
att benämningen skulle ha haft en inneboende negativ klang, som till Lüthis teori om
diminutivändelsens funktion:

Die Gleichsetzung von Märchen/Märlein mit mhd. ”mærlîn”, die alleinige Reduktion
auf den Aspekt des Erzählens und die These, die Diminutivform deute auch auf die
Kürze des Erzählten hin, sollen im folgenden ebenso kritisch betrachtet werden wie
Bolte/Polívkas Meinung, der Begriff des ”Märleins” trage oft einen ”verächtlichen
Sinn”, da es nicht etwas Wirkliches erzähle, sondern meist erfunden sei.17

(Likställandet av Märchen/Märlein med medelhögtyskans ”maerlîn”, den enda
reduktionen av åsikten på berättandet och tesen att diminutivformen skulle tyda på
berättelsens korthet, kommer i fortsättningen att betraktas lika kritiskt som
Bolte/Polívkas åsikt att begreppet ”Märlein” ofta har en ”negativ mening”, att den
inte berättar något riktigt utan mest är påhittad. [min översättning])

                                                
15 Herranen (1987), s. 178
16 Clausen-Stolzenburg (1995), s. 3-4
17 Clausen-Stolzenburg, s. 4
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Clausen-Stolzenburg argumenterar överhuvudtaget för att människor genom tiderna har
haft en lika positiv inställning till sagor som till övrig litteratur. Hon tar upp åtskilliga
paralleller mellan folkdiktningen och den stora konstnärliga diktningen, inklusive
litteratur som bibeln, Eilharts ”Tristrant”, Rudolf von Ems ”Barlaam och Josafat” och
Konrad von Würzburgs ”Det trojanska kriget”. Enligt henne behöver man inte göra så
stor åtskillnad mellan folksagornas litteraturgenre och den stora medeltidsdiktningen
samt den gryende novellistiken. Hon hänvisar i denna åsikt till en forskare vid namn
Karlinger:

Karlinger vertritt die Ansicht, dass die mittelalterliche Literatur, vor allem die
Heldenepen, Märchenzüge enthielten, ohne dass jedoch immer Kontakt zur oralen
Erzähltradition bestanden haben müsse. Die Novellistik [- - -] besteht sogar seiner
Meinung nach zum grossen Teil aus ”Dichtungen zwischen Buch- und
Kunstmärchen (ebd.).18

(Karlinger företrädde åsikten att den medeltida litteraturen, framför allt hjälteeposen,
innehöll drag av sagor utan att för den skull behöva ha haft ständig kontakt med den
muntliga berättartraditionen. Novellistiken [- - -] består enligt hans mening till
största delen av ”diktningar mellan bok- och konstsagor”. [min översättning])

Angående samhällets uppfattning av sagor i allmänhet påpekar Clausen-Stolzenburg att
det ägde rum en förändring i denna uppfattning någon gång mellan medeltiden och c:a
1800. Vid bröderna Grimms tid hade man sedan nästan ett halvt århundrade börjat avse
innebörden ”kort berättelseform” med termen Märlein/Märchen, det vill säga ungefär
samma innebörd som ordet har idag. Inte minst genom offentliggörandet av bröderna
Grimms sagosamling ”Kinder- und Hausmärchen” 1812 slogs termen Märchen fast som
beteckning på kortare, underhållande och i mindre utsträckning så småningom även
didaktiska berättelser. Ungefär samtidigt började termen omfatta även berättelser med
fantastiska innehåll. Man började också, redan i slutet av 1700-talet, associera ordet
”folk” med begreppet, för att antyda att det handlade om en betydelse av nationellt
ursprung och intresse:

[- - -], dass der Begriff des Märchens erst ab der Mitte des 18. Jahrhundert
regelmässig benutzt worden war, um eine unterhaltende Geschichte anzuzeigen, und
etwa gleichzeitig wurden Erzählungen wunderbar-phantastischen Inhalts jedenfalls
gelegentlich mit diesem Namen bezeichnet. Gegen Ende des Jahrhunderts wurde
dann auch der Zusammenhang mit dem ”Volk” hergestellt, um anzudeuten, dass es
sich um eine Gattung von Nationalem Ursprung und Interesse handele.19

([- - -], att begreppet Märchen användes regelbundet först från mitten av 1700-talet
för att beteckna en underhållande historia, och ungefär samtidigt betecknades
berättelser med underbart/fantastiskt innehåll med detta namn. Mot slutet av
århundradet framhölls också sammanhanget med ”folket”, för att antyda att det
handlade om en genre av nationellt ursprung och intresse. [min översättning])

Men under medeltiden menade man enligt Clausen-Stolzenburg inte helt enkelt ”något
berättat” med ordet maere / maerlîn, och alltså kan inte ordet, som tidigare har påståtts,
sägas beteckna en prototyp för det som senare har kommit att betecknas som Märchen.
Hon fortsätter:

Die grosse Anzahl existierender Begriffe deckt insgesamt einen grossen, heute durch
Einzeltermini unterteilten Bereich des unterhaltenden und/oder belehrenden
Erzählens ab – es hat allerdings noch keine Abgrenzung verschiedener Unterarten

                                                
18 Clausen-Stolzenburg, s. 5
19 Clausen-Stolzenburg, s. 94
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voneinander stattgefunden. Die fehlenden Konturen ermöglichen eine gewisse
Austauschbarkeit von Begriffen, die heute unterschieden werden. Eines ist dabei
auffällig: ”Märe” findet man so gut wie nie.20

(Det stora antal existerande begrepp avslöjar ett stort område av underhållande
och/eller undervisande berättelser, idag underdelat i enskilda termer – det har ännu
inte ägt rum någon avgränsning av olika underarter gentemot varandra. Avsaknaden
av konturer möjliggör en viss utbytbarhet av begrepp som idag är åtskilda från
varandra. Ett är här påfallande: ”Märe” finner man så gott som aldrig. [min
översättning])

Termen märe tycks alltså ha använts mer om den allmänna medeltida diktningen än
specifikt om sagor. Att ordet sedan har kommit att appliceras på sagogenren tyder på att
gränsen mellan den folkliga, sagoinriktade litteraturen och den diktade konstlitteraturen
inte var så skarp som den kan anses vara nu. Vid den tiden då det överhuvudtaget inte
fanns så stort utbud av litteratur utgjorde således sagolitteraturen en ganska stor del av
den litteratur som fanns, och som litteratur betraktad bör den då ha stått relativt högt i
allmänhetens anseende.

Släktskapen mellan sagor och övrig diktning i historien belyses noggrant av Clausen-
Stolzenburg genom jämförelser med historiska litterära skrifter, som bibeln, Tristan och
Isolde m.fl. Det är, åtminstone fram till och med medeltiden, mestadels bibliska och
höviska diktningar som kan komma i fråga för en sådan här undersökning; och efter
medeltiden började redan sagosamlingar ges ut i stor utsträckning. Den centrala frågan i
Clausen-Stolzenburgs resonemang är på vilket sätt det folkliga berättandet är besläktat
med den övriga, episka diktningen. Hon ställer upp fyra teser för att förklara de
gemensamma drag som ofta återfinns i sagor och konstdiktning:

Eposet har haft direkt eller indirekt inflytande på sagan
Sagan har haft direkt eller indirekt inflytande på eposet (detta är den tes som har
förespråkats ivrigast av bröderna Grimm och deras samtida)
Eposet och sagan går direkt eller indirekt tillbaka på en gemensam källa
Eposet och sagan har ingen anknytning till varandra och uppvisar likheter enbart
genom tillfälligheter.21

Clausen-Stolzenburg granskar närmast den första av dessa teser, eftersom hon menar att
den är underskattad och samtidigt ganska sannolik. Då återstår frågan hur stoffet i de
stora diktade, medeltida och tidigare, eposen kom de folkliga berättarna till dels. Hon tar
upp en rad möjligheter härtill; bland annat var bildningen och läskunnigheten högre och
tidigare introducerad än man ofta tänker sig. Redan på 1200-talet startades skolor i
Tyskland, och köpmannaskrået inrättade institut där man lärde sig inte bara läsa och
föra bok utan också räkna. Bland adeln var läskunnigheten tämligen utbredd så tidigt
som på 1100-talet (även om den inskränkte sig nästan uteslutande till andligt bildade),
och detta kom sig av ett förnyat bildningsideal som inträdde vid denna tid. Dessa
kretsar, och de som på ett eller annat sätt hade samröre med dem kan sägas ha berörts av
definitionen potentiella läsare under 1200-talet:

Als Leser kamen demzufolge im 13. Jahrhundert folgende Personengruppen in
Betracht: Geistliche, Adlige und patrizisches Stadtbürgertum. Als weitere potentielle
Rezipienten sind Personen einzubeziehen, die im Umkreis der Höfe und Städte
Gelegenheit hatten, an Lese- oder überhaupt Vortragsveranstaltungen, vor allem
anlässlich von Hoffesten, teilzunehmen.22

                                                
20 Clausen-Stolzenburg, s. 13
21 se Clausen-Stolzenburg, s. 94-95
22 Clausen-Stolzenburg, s. 98
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(Som läsare kom följaktligen under 1200-talet följande persongrupper i fråga:
Andliga, adliga och stadsborgerskap. Som ytterligare potentiella mottagare inbegrips
personer som hade anledning att delta i läse- eller övriga föredragsanstalter, framför
allt i anslutning till hovfester i kretsen kring hoven och städerna. [min översättning])

Clausen-Stolzenburg nämner också kyrkliga skådespel som förmedlare av ”högre”
temata till den stora massan. Dessa spel ägde rum framför allt under 1000- till 1300-
talen, och bestod av herde-, jul-, passions- och påskspel m.m. Dessutom fanns det gott
om bilddokument – konstverk, målningar, glaskonstverk, skulpturer och vävar etc. –
med motiv från de stora episka diktningarna. Med andra ord fanns det många kanaler för
de konstlitterära verken att nå ut till och influera det folk som brukar ges äran av att ha
varit upphov till sagorna och folkdiktningen.

Man kan alltså dra slutsatsen att när folksagorna började ges ut i skriven form skilde de
sig inte så mycket från den övriga litteratur som fanns – i vissa fall kan de rentav ha
utgjort varianter av den befintliga litteraturen – och bör väl bland annat därför ha ansetts
som fullgod litteratur. Åtskillnaden kan ha kommit så sent som under sagoinsamlandets
och folksjälsromantiserandets guldålder, 1800-talet, då man ville ge sagorna karaktären
av något ännu ursprungligare, snudd på förmer, än den medeltida episka diktningen.
Frågan är om det var då man började se annorlunda på sagodiktningen, och om sagorna
idag hade haft en mer allmän litterär status om inte romantiseringen av dem fått så stora
proportioner som den fick på 1800-talet. I så fall skulle man ha uppnått motsatsen till
det önskade – den som gapar efter mycket kan som bekant mista hela stycket.

Bröderna Grimms egen uppfattning om de sagor de samlade in torde kunna stå för
många av deras samtidas syn på genren, inte minst i och med att de tryckte mycket av
sina åsikter som förord till sina sagoutgåvor. Clausen-Stolzenburg skriver mycket om
hur bröderna uppfattade den litteraturgenre de ägnade sig åt. Först och främst stod de
naturligtvis för att sagorna och folkdiktningen var en överlevande rest från en uråldrig
folkkultur som måste bevaras medan tid var. Detta tog de också upp i förordet till sin
första utgåva av sagorna, från 1812:

Märchen (und Volkslieder) als letzter Überrest der Volksdichtung fungierten – so die
These Jacob und Wilhelm Grimms – als Repräsentant einer genuin deutschen Poesie,
als einziger Traditionsträger von nur noch bruchstückhaft erhaltenen Mythen23

(Sagor (och folkvisor) såsom den sista resten av folkdiktningen fungerade – så var
Jacob och Wilhelm Grimms tes – som representant för en genuin tysk poesi, som
enstaka traditionsbärare av myter som nu endast är brottstycken. [min översättning])

Fram till ungefär 1819 förändrades dock brödernas syn på sagor tills det hade
utkristalliserats en någorlunda enhetlig bild. De började gå med på att sagorna var
levande organismer, liknande språk (vilket de också forskade inom), som måste tillåtas
ändras under årens lopp. Dock höll de fast vid sin ursprungliga uppfattning i grund.

En åsikt som tycks ha varit utbredd var att folksagorna var något slags naturpoesi:

Da Märchen als Naturpoesie ”durchaus als Resultat eines ganzen Volkes und als
nicht von eines Menschen Mund ausgegangen erkannt werden muss”, so Jacob
Grimm 1811 an Savigny, und sie zudem auf der ganzen Welt verbreiten seien [- - -],
sei es unmöglich, zu ihrem Ursprung zu gelangen24

                                                
23 Clausen-Stolzenburg, s. 41
24 Clausen-Stolzenburg, s. 46
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(Då sagor ”måste erkännas” som naturpoesi ”såsom resultat av ett helt folk och inte
som sprunget ur en människas mun” (Jacob Grimm 1811, i ett brev till Savigny), och
de är utbredda över hela världen [- - -], vore det omöjligt att söka sig tillbaka till
deras ursprung [min översättning])

Vidare ansåg bröderna Grimm att sagorna var viktiga som undervisningslitteratur, och
denna uppfattning bör också ha varit relativt utspridd. Som sådan litteratur lär sagorna
nog ha ansetts lika viktig som någon annan litteraturgenre.

Slutligen menade bröderna att en mycket viktig beståndsdel i sagornas angelägna
karaktär var deras stilistiska och språkliga utformning. Språkforskare som de var ville
de förstås att språkdräkten skulle vara skön, och att den skulle vara ursprunglig och ge
prov på den äldsta och renaste formen av det talade språket. Just ordet renhet, och
oskuld, använder de ofta som nyckelord i fråga om sagor för barn:

Von besonderem Interesse gerade in Zusammenhang mit der hypothetischen
Herkunft sowie der angestrebten Wirkung der Märchen ist auch deren sprachlich-
stilistische Gestaltung. Jacob und Wilhelm Grimm lag dieser Gesichtspunbkt [sic!]
jedenfalls besonders am Herzen, wie sich auch in der Fülle der Äusserungen
dokumentiert. Dabei ist der sprachliche Gesichtspunkt in keinem Falle von dem
inhaltlichen zu trennen: die geschilderten Situationen und der Sprachgestus sind eine
Symbiose eingegangen.25

(Av särskilt intresse just i sammanhang med den hypotetiska härkomsten och sagans
eftersträvade verkan är också dennas språkliga stilistiska gestaltning. Jacob och
Wilhelm Grimm hade denna synpunkt särskilt nära hjärtat, vilket också
dokumenteras i deras yttranden. Därtill ska den språkliga synpunkten inte i något fall
tränga ut den innehållsmässiga: De skildrade situationerna och språkdräkten ska ingå
en symbios. [min översättning])

Genom tiderna har sagoutgåvor alltid mottagits väl, även utländska. I Tyskland hade
det, när bröderna Grimms sagosamling kom ut, redan funnits såväl originalspråkliga
som översatta utgåvor av franska samlingar, framför allt Charles Perraults ”Contes des
Fées”.26 Populariteten hos dessa samlingar styrker ännu mer att synen på sagor som
litteratur var god bland de som läste. Inte minst antyds detta av Clausen-Stolzenburgs
tes att folksagorna skulle ha sin grund i den övriga, skrivna litteraturen. Angående
bröderna Grimms ”Kinder- und Hausmärchen” skriver hon:

Bei vielen der beigetragenen Varianten müssen sich die Brüder darüber im klaren
gewesen sein, dass schriftliche Fassungen existierten, die den Gewährsleuten
bekannt gewesen sein konnten.27

(Vid flera av de bidragna varianterna måste bröderna ha varit klara över att det
existerade skriftliga tappningar som allmogen kan ha varit bekant med. [min
översättning])

Det kan tyckas avromantiserande och kallt att på detta sätt ta ifrån sagorna dess position
som uttryck för en uråldrig och gåtfull folksjäl, men å andra sidan höjs sagogenren upp
till att bli en litteraturgenre bland de stora diktningarna, och detta är inget negativt.
Människor har alltid påverkats av världen omkring dem, och det intressanta uppstår när
olika människor på varsitt håll eller i varsin tid tolkar ett fenomen – litterärt eller
verkligt eller helt påhittat – för att tillsammans alstra ett konstverk. Som psykologiskt
                                                
25 Clausen-Stolzenburg, s. 50
26 se Clausen-Stolzenburg, s. 366
27 Clausen-Stolzenburg, s. 386
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experiment är sagorna lika intressanta såsom återberättningar av redan skriven litteratur
som de vore som yttringar av ett mörkt och okänt förflutet.

Runt 1500, i brytningen mellan medeltid och nya tiden, ändrades mycket i synen på
litteratur överlag. Litteraturen blev lättare att komma åt i och med tryckkonstens inträde.
Märkligt nog, i den tid som brukar ges äran av att vara antikens återfödelse, finns bland
de första tryckta böckerna inte så många antika eller av antikens vetenskap inspirerade
verk som man kunde ha väntat sig. Clausen-Stolzenburg nämner två för
sagoutvecklingen högintressanta litterära fenomen som uppträder runt 1500, nämligen
den italienska renässansnovellen och den tyska folkboken, ”Volksbuch”. Den
sistnämnda kunde vara prosaroman, berättelsesamling etc. 28

Överhuvudtaget präglas tiden runt 1500 av litterära tillbakablickar, inte till antikens
kultur och vetenskap, utan till medeltidens diktning. Indicier på detta är den ström av
hjälteromaner och gamla höviska romaner som gavs ut, som till exempel Eilharts
”Tristrant”.

Eines der Charakteristika der Zeit um 1500 ist eine literarische Rückbesinnung, die
sich als Orientierung an mittelalterlichen Stoffen manifestiert (”Ritterrenaissance”).
[- - -]
Literarische Erzeugnisse, die ihre Blütezeit um 1500 erlebten, waren ”Volksbücher”
und Novellen. Unter den ersteren Begriff lassen sich alle vielgelesenen Druckwerke
subsumieren, seien es nun unterhaltende, erbauliche oder sachlich belehrende. Zu
ihnen gehören auch Prosaromane, die als Umarbeitung höfischer Epen oder als neue
Werke mit neuen Themen (z.B. ”Fortunatus” oder ”Faust”) auftreten. Sammlungen
kürzerer Einzelerzählungen gewinnen ebenfalls im deutschen Sprachraum im
mittleren 16. Jahrhundert an Beliebtheit.29

(Ett av karakteristika för tiden runt 1500 är en litterär tillbakablick som
manifesterade sig som en orientering i medeltida stoff (”riddarrenässans”). [- - -]
Litterära företeelser som upplevde en blomstringstid runt 1500 var ”folkböcker” och
noveller. Under det första begreppet samlades alla vällästa tryckverk, om det än var
underhållande, uppbyggliga eller sakligt undervisande. Till dem hör också
prosaromaner, vilka uppträdde som omarbetningar av höviska epos eller som nya
verk med nya temata (t.ex. ”Fortunatus” eller ”Faust”). Samlingar med kortare
berättelser vinner uppskattning i det tyska språkrummet i mitten av 1500-talet. [min
översättning])

Dragen i såväl episka medeltidsdikter som tryckta prosaromaner har bidragit till att
forma stilistiken i sagor. Clausen-Stolzenburg nämner några av de stilistiska
förändringar som ägde rum i övergången från episka dikter till tryckta prosaromaner:

Die Kombinationen wichtiger Handlungszüge mittelalterlicher Epen haben –
vermittelt durch andere Werke als Zwischenstationen – die Thematik und Gestaltung
von Märchen prägen helfen. [- - -]
Von der höfischen Epik bis zu den ”Volksbüchern” haben sich – wie nicht anders zu
erwarten – etliche sprachliche und stilistische Unterschiede entwickelt; während die
erstere in festgefügten höfischen Termini formuliert, hat die frühneuhochdeutsche
Sprache der jungen Prosaform inzwischen diverse Neuerungen in Sprache und
Syntax durchgemacht. Die Diskrepanz zwischen der ursprünglichen Bedeutung des
Erzählten und der im Spätmittelalter vorgenommenen Umdeutung fällt immer in
Szenen, die adlige Lebensformen schildern, besonders auf.30

                                                
28 se Clausen-Stolzenburg, s. 310-311
29 Clausen-Stolzenburg, s. 311
30 Clausen-Stolzenburg, s. 319
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Kombinationen av viktiga handlingsdrag i medeltida epos har – förmedlade genom
andra verk som mellanstationer – hjälpt till att prägla sagors tematik och gestaltning.
[- - -]
Ur den höviska epiken fram till ”folkböckerna” har – vilket bara kunde väntas –
olika språkliga och stilistiska varianter utvecklats; medan de förstnämnda formuleras
i fastslagna höviska termer, har det tidiga nyhögtyska språket kommit in i den unga
prosaformen genom diverse förnyelser i språk och syntax. Diskrepansen mellan den
ursprungliga betydelsen av det berättade och den i senmedeltid företagna
omtydningen visar sig alltid i scener som skildrar adliga levnadsformer. [min
översättning])

Ett annat exempel på sagornas betydelse som litteratur är den första boken som trycktes
i Sverige, Dyalogus Creaturarum Moralizatus (Skapelsens sedelärande samtal), tryckt
1483. När man för första gången skulle trycka en bok i Sverige valde man inte en
religiös bok eller vetenskapliga texter, utan man valde sedelärande berättelser om djur,
författade troligen av en läkare från Milano, Maynus de Mayneriis. I förordet till
faksimilutgåvan av denna bok från 1983 skriver Wilhelm Odelberg lite om verket:

Sedan boktryckarkonsten ungefär trettio år tidigare hade framträtt i Tyskland och
sedan spritt sig i Europa, hade verket utkommit i flera upplagor på latin, franska och
holländska, och trycktes nu ånyo 1483 i klostret på Gråmunkeholmen i Stockholm
av den tyske boktryckaren Johan Snell.31

Man kan notera att det ingenstans i denna text om verket förklaras varför man valde att
ge ut en fabelsamling som denna som första verk att tryckas i Sverige, eller varför den
redan tryckts i andra länder så pass tidigt. Det får antas att innehållet ansågs angeläget
såsom sedelärande, men samtidigt avkopplande för sinnet – en kombination som i alla
tider betonats som viktig, och som även sagor får sägas stå för. Då kan det vara mer
motiverat att välja en bok med moraliska djurberättelser än en bok som kan vara något
trögläst för en ovan läsare, som till exempel bibeln, som första bok att genomgå en
tryckning. Dessutom bör bibelns digra omfång, och de kostnader och arbetsbördor som
en tryckning av den skulle ha inneburit, ha bidragit till att den undveks till en allra första
början i Sverige. (Emellertid var bibeln antagligen den första boken som trycktes i
Europa – det vill säga Johann Gutenbergs ”42-radersbibel”.) Författaren till boken
skriver också mycket riktigt i sitt företal:

Denna boks författare inför alltså på ett underhållande sätt en sedelärande
undervisning till utrotande av lasterna och dygdernas befordran, något som är fullt
tillåtet och nyttigt [- - -]. Föreliggande bok är alltså nyttig för predikanter och alla
andra sakförståndiga mot andlig trötthet, för att enkla själar genom det
underhållande ämnet skall kunna ge efter en smula på mödan att följa ett logiskt
resonemang och därigenom dragas till det som högre är. [- - -] Denna bok, som
kallas Dyalogus Creaturarum, framställer alltså underhållande berättelser på sådant
sätt att sedligt allvar och lämplig undervisning smyckas med citat från
kyrkolärarna.32

Hans Holmberg skriver i sin bok Från prins Hatt till prins Mio : om sagogenrens
utveckling om utvecklingen från folksaga till konstsaga, och skillnaderna mellan de två
typerna av sagor. Han tar upp människors syn på moderna omarbetningar av gamla
folksagor:

Man kan urskilja två olika synsätt inför dessa moderna varianter:

                                                
31 Dyalogus Creaturarum Moralizatus (faks. 1983), s. VII
32 Dyalogus Creaturarum Moralizatus, s. 325-326
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Folksagorna är ”heliga” texter som inte får göras till föremål för nydiktningar. De
har en gång för alla nått fulländningen [- - -].

Nydiktningen är ett uttryck för att sagorna på nytt förts in i den historiska
förändringsprocessen som avstannade när de upptecknades på 1800-talet.
Traderingen återupptas men genom namngivna författare.33

Det andra av dessa synsätt är intressant och förnuftsförankrat. Det innebär ett
accepterande av en oundviklig förändring och ett positivt anpassande till utvecklingen;
och det är viktigt att tillåta detta att hända.

Det första synsättet återspeglar å andra sidan en ganska tydlig åsikt om folksagor som
funnits hos många människor. Man har ansett folksagorna som fullbordade konstverk,
och det om något borde kvalificera sagan som fullgod litteratur i samhällets anseende –
åtminstone 1800-talets och början av 1900-talets samhälle.

Att folksagorna ofta rentav kan ha stått högre i anseende än skrivna berättelser kommer
till synes i Holmbergs jämförelse mellan folksagors och konstsagors respektive öden.
Medan folksagor alltid levt vidare och uppkommit på nytt har konstsagor underkastats
samma hårda konkurrensvillkor som all tryckt konstlitteratur.

Folksagans berättare levde mitt ibland den verklighet de berättade om, och de var
öppna för påverkan. Genom den muntliga traderingen assimilerade folksagan
skiftande erfarenheter över ålders- och tidsgränser. Konstsagans författare mötte inte
det krav på ett helhetsperspektiv på tillvaron som folksagans berättare ställdes inför,
och kunde därför inte erbjuda, i någon djupare mening, den ”hälsobot, flykt och
tröst” som Tolkien anser vara sagans näringsrika kost. [- - -]
Konstsagorna finslipades inte genom en återkommande publikkontakt. De var
färdiga i det ögonblick manuset lämnades till tryckning. Efteråt har de utsatts för en
en intressant värderings- och gallringsprocess. När Åhlén & Åkerlunds förlag [- - -]
år 1944 gav ut två sagor av Helena Nyblom med illustrationer av John Bauer, sattes
konstnärens namn ovanför författarens och denna rangordning förstärktes av
undertiteln ”Två av våra käraste Bauersagor”.34

Man kan anta att sagostoff passar som muntliga underhållnings- och umgängesuttryck,
men att de inte står sig i en konkurrens på samma villkor som en så bedömd och
trendkänslig genre som litteraturen har. Därför har folksagorna i de flesta fall överlevt
längre än författade konstsagor, och det är ingen förlust att erkänna att folksagor hör till
en mycket speciell genre inom litteraturen och inte kan jämföras med den på alla
punkter. Men att försök till detta har gjorts i den utsträckning som de ändå har gjorts
tyder på att människor i alla fall har velat se folksagorna som en fullvärdig
litteraturgenre.

Jag ska titta ytterligare lite på forskning som har gjorts över samhällets syn på
sagolitteraturen för att försöka få en skarpare och pålitligare bild. Till att börja med ska
jag ta upp Bengt Holbeks artikel Om tolkning av sagor i antologin Sagorna finns
överallt. Holbek är mycket noga med att betona vikten av att vara försiktig när man
tolkar folksagor. Alltför ofta har man övertolkat små detaljer i folksagor som kan ha haft
helt andra och mycket enklare förklaringar än man velat tro. Till exempel nämner han
angående Rödluvans röda luva:

                                                
33 Holmberg (1988), s. 34
34 Holmberg, s. 49-50
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Perrault styr ut sin hjältinna med en röd hätta, [- - -]. Inte en enda av de versioner
som är oavhängiga av Perraults populära samling kan uppvisa någon röd hätta. När
en berättare, kanske hans omedelbara källa, har lagt in en sådan detalj i historien kan
det helt enkelt bero på att den röda hättan är vacker. Kanske har lyssnaren varit en
liten flicka, som själv hade en röd hätta och gärna ville se en röd hätta på sin
hjältinna, eller kan hon hett ha önskat sig en sådan hätta, och så har berättaren lagt in
den i berättelsen för att göra henne glad. Det är ganska orimligt att av detta dra
slutsatsen att hättan skulle vara en urgammal symbol för morgonrodnaden, våren,
bomsterfloran – eller, just därför, för flickans mödom eller hennes
menstruationsblod.35

Med andra ord verkar den sagosyn inkluderande djuppsykologiska tolkningar som
dominerade början av 1900-talet ha varit en fortsättning på samma trend som
glorifierade folksagorna såsom folksjälens innersta medvetande under hela 1800-talet.
Frågan är, som tidigare föreslagits i denna uppsats, om inte sagoivrarna bet sig själva i
svansen när de försökte upphöja litteraturgenren i fråga till något utöver det vanliga, och
istället urholkade allmänhetens förtroende såväl för sagorna som för sig själva på längre
sikt.

Holbek tar upp många sagotolkningsmetoder som dykt upp genom historien, och han
börjar med de mytologiska tolkningarna, som väl antas vara äldst.

Det har alltid varit så och är så ännu att man förundrar sig över att så många enskilda
motiv och hela händelsekedjor i sagorna har sidostycken i klassisk europeisk och
orientalisk mytologi. Bröderna Grimm och deras närmaste efterföljare antog att
sagorna helt enkelt var myter som hade förlorat sin religiösa och rituella betydelse då
de gamla religionerna hade blivit undanträngda av högre skriftreligioner och att de
hade ”sjunkit ned” till  vanligt folk där de fortsatte sitt liv som harmlös
underhållning för barn och barnsliga själar.36

Vidare nämner han ett flertal forskare som har velat likna sagorna vid primitiva
kvarlevor från en tidigare kultur, och denna syn har uppenbarligen kommit att stå för
många inriktningar under såväl 1800-talet som det tidiga 1900-talet. Man har alltså
länge velat se sagorna som något annat än litteratur, samtidigt som man har velat
jämställa dem i värde med den övriga litteraturen. Att man inte har kunnat behandla
sagolitteraturen på samma villkor och på samma sätt som övrig litteratur behöver inte
bero på att sagorna har ansetts stå helt utanför annan litteratur, utan det kan helt enkelt
ha varit så att sagorna genom sin karaktär har fört med sig särdrag som försvårat
bibliografisk hantering av dem.

Holbek tar också upp en tolkningsmetod som har kommit att snudd på helt ignoreras
genom historien, nämligen en socialhistorisk tolkning. Man har av flera anledningar inte
velat se några tendenser till kritik mot eller kommentarer till det aktuella samhället i en
så ”ren” och ”ursprunglig” berättelsetyp som folksagan. Inte desto mindre finns de där,
menar Holbek, och ibland är de också mycket tydliga.

Detta kan förklaras av två sakförhållanden: för det första arbetade de äldre forskarna
utgående från premissen att sagorna avspeglade kulturstadier fjärran bakåt i tiden
och inte samtidens; för det andra har senare uttolkare, psykologer och andra,
uppfattat sagorna snarare som uttryck för inre liv – liksom drömmar – än för yttre
förhållanden. Och dessutom är [- - -] det stoff som dessa tolkare har använt, ofta

                                                
35 Holbek (1995), s. 50-51
36 Holbek, s. 55-56
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bearbetat av utgivare som har tonat ner eller helt utmönstrat den sociala kritik som
ymnigt förekommer i muntlig tradition.37

Han förklarar vidare socialkritikens centrala plats med att påpeka att folksagorna

… huvudsakligen har berättats av obesuttna, mest av landsbygdens allmoge. De
socialkritiska aspekterna skiner ofta igenom [- - -]. ”De stora” handlar alltid dumt,
glupskt, egoistiskt, högfärdigt och hänsynslöst, medan ”de små” har de motsatta
moraliska egenskaperna. [- - -] Det är inte en kristen moral, som sagorna predikar,
utan en praktisk och handfast allmogemoral.38

Sagotolkarna har alltså länge valt att bortse från dessa aspekter, som uppenbarligen
måste finnas, lika väl som politiker och samhällsförhållanden än idag kritiseras flitigt
genom skrifter och revyer över hela landet, inte minst på landsorter. Här kan det alltså
ha förekommit en liten konflikt mellan olika samhällsskikts syn på sagor. Det är mycket
viktigt att ta det faktum i beaktande, att folksagor kan ha haft andra funktioner än de
som man oftast hör talas och läser om via de samhällsskikt som lämnat starkast och
tydligast avtryck i historieskildringarna, det vill säga de mer besuttna och stadsbaserade
skikten.

Ur denna synvinkel kan man karakterisera sagorna som djupt moraliska. De
bekräftar åhörarskarans värderingar och håller fast vid drömmen om en bättre värld,
där sambandet mellan moralisk kvalitet och ödets lott är bestående och inte förnekas
som i verkligheten. Samtidigt kan man uppfatta det prov som hjälten/hjältinnan
måste bestå som ett medel att åskådliggöra de moraliska kvaliteter, som en vuxen,
ansvarskännande medlem av samhället bör besitta. Och de är dem [sic!]  som folkets
lägsta skikt äger i rikligt mått medan de snöpligen fattas bland de högsta.39

Reimund Kvideland skriver i sin artikel Sagoberättaren och samhället att den muntliga
berättarkulturen fortlever på många platser i världen, även i Sverige. Det anordnas flera
arrangemang där berättandet lyfts fram, undervisas och avnjuts.

Emellertid är det inte bara sagor som har berättats. Kvideland motsäger ett flertal av de
traditionella uppfattningar som människor ofta har om sagoberättandet.

[- - -] sagoberättandet har hört hemma i ett större berättarsammanhang inom vilket
sagorna inte har varit den viktigaste genren. Där folk har träffats har de berättat och
berättar i den dag som i dag är. [- - -]
Berättelserna har flödat lika ymnigt i städerna som på landsbygden. Det är helt
felaktigt att tro att det har saknats möjligheter att berätta i stadsmiljöerna. [- - -]
Det folkliga berättandet omfattar först och främst det dagliga livet och de dagliga
händelser som folk intresserar sig för, alla slag av goda och mindre goda historier.40

Kvideland fortsätter med att räkna upp olika typer av berättare, samt olika metoder att
dela in berättare i olika typer. Det har inte så stor relevans för detta arbete, men han
slutar med en intressant sammanfattande slutsats över hur berättaren och studiet av
berättaren har påverkat samhällets syn på sagor.

Studiet av sagoberättaren och hans sagor har i stort sett utgått ifrån tre olika
infallsvinklar: för det första har vi det biografiska studiet av berättaren som lägger
huvudvikten vid berättarens livs historia, men som också kan inkludera berättarens
sociokulturella bakgrund. För det andra har man lagt huvudvikten vid kontexten och

                                                
37 Holbek, s. 71-72
38 Holbek, s. 72
39 Holbek, s. 73
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studerat folkloren som kulturell kommunikation och för det tredje har man
koncentrerat sig på den folkloristiska texten eller på framförandet som verbal konst.41

Alla dessa tre infallsvinklar samverkar givetvis, och inverkar på hur sagogenren har
uppfattats av samhället. Alla tre utgår dessutom från en inställning att sagoberättandet i
mycket går utöver den ibland ganska snäva definitionen av litteraturgenre. Man har
alltså redan länge insett att det är mycket mer än själva texten man bör ta hänsyn till i
bedömningen av en saga.

Detta gäller som bekant även för den gängse litteraturforskningen, där man ofta drar in
författarens egen situation i den text han / hon har åstadkommit. Frågan är, som alltid,
hur relevant för litteraturforskningen som sådan det är att ta med berättarens/författarens
personliga karaktär och liv i den text man studerar, eller om man gör bäst i att studera
enbart det som författaren själv valt att lämna ut. Denna fråga gäller både sagor och
övrig, skriven litteratur i vad jag skulle bedöma som ungefär lika stor utsträckning.

Litteraturforskningen från 1800-talet och till mellankrigstiden riktade in sig mycket på
att undersöka berättarens / författarens livssituation och jämföra denna med hans /
hennes litterära arbete. Förvisso är det så att en berättares liv och personliga erfarenheter
oundvikligen kommer till synes till viss del i det han / hon berättar; men det som är
intressant med denna människa är inte nödvändigtvis människan som sådan, utan hans /
hennes talang att förmedla och levandegöra berättelser som kan beröra andra människor.
Annars kan man läsa en välskriven biografi över en människa som levt ett intressant liv.
Denna syn har man tillämpat under de senare decennierna inom litteraturforskningen.

Att även sagor har utsatts för denna trend tyder också på att man har klassat dem som
fullgod litteratur. Under 1940-talet utvecklades barnlitteraturen som en litteraturgenre
vid sidan av den övriga litteraturen, och enligt Lena Kåreland präglades även
barnlitteraturen av den allmänna tidens trend av modernism med mera. Hon har skrivit
en artikel i antologin Konsten att berätta för barn, där hon jämför den så kallade 40-
talsmodernismen med barnboken. Artikeln heter just 40-talsmodernismen och
barnboken – vad har de gemensamt?, och den tar upp argument för att barnlitteraturen
skulle påverkas av samma samhällets trend och syn på litteratur som annan litteratur.
Hon skriver:

40-talsmodernismens ångestfyllda vuxenlitteratur präglad av pessimism och ofta
anklagad för obegriplighet kan vid ett första betraktande verka helt väsenskild från
barnbokens relativa idyll. Men om perspektivet vidgas så att även de modernitets-
och mentalitetsförändringar som följer i modernismens spår beaktas, kan såväl
vuxen- som barnlitteraturen framträda i ett nytt ljus. Modernismens
förändringspotential kan, vill jag hävda, med fördel tillämpas på barnlitteraturen.42

Bara det faktum att Lena Kåreland kan applicera de stora litterära strömningarna under
40-talet även på den barnlitteratur som skrevs under samma tid antyder att
barnlitteraturen lär ha haft ett gott anseende. Hon tar upp fakta som att:

Barnbokens nyorientering vid 40-talets mitt visade sig bl a i författarnas solidaritet
med barnet. Den animerade kritik och debatt som uppstod kring Lindgrens Pippi
Långstrump vittnar dock om att publiken inte var riktigt mogen för en
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barnboksgestalt av detta slag. På liknande sätt hade det också förts livliga
diskussioner om den ”nya” vuxenlitteraturens svårtillgänglighet.43

Man kan alltså, med Lena Kåreland som slutlig referens, skönja att samhället inte haft
mycket lägre syn på sagor och barnlitteratur än vad man har haft på övrig,
vuxenorienterad konst- och vetenskapslitteratur.

                                                
43 Kåreland, s. 125
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3 Katalogisering och klassificering

Efter att i kapitel 2 ha definierat den litteraturgenre vi har att göra med ska jag nu titta
på hur systematiseringen av enskilda sagor har utförts. Som redan har antytts tidigare
har det i fråga om organisering av sagor tett sig meningslöst att dela in sagor i klasser
baserade på sagor såsom enskilda litterära enheter, eftersom en saga sällan kan
karakteriseras som en litterär enhet och behandlas på samma sätt som ett författat
dokument. Den mest logiska uppdelningen när det gäller folksagostoff är istället en
innehållsmässig uppdelning i enskilda motiv som förekommer i de olika sagorna. På
detta sätt täcker man in de mest typiska dragen för varje saga utan att behöva bekymra
sig för enhetlig titel eller huvuduppslag.

Dessutom uppnår man därigenom den vinsten att alla sagor inklusive varianter från
olika områden, som innehåller ett och samma motiv, förtecknas i samma grupp och man
får en tydlig översikt över gemensamma drag i sagor med synbarligen vitt skilda
ursprung. Förutom att detta är den relevantaste metoden för återvinning av sagor – vars
innehåll och motiv oftare sitter kvar i minnet och är lättare att gå efter vid en sökning än
en titel eller nedtecknare – uppstår här intressanta rön vad gäller sagors ursprung och
geografiska vandringar, vilket hjälper antropologer och historiker.

Därför har jag varit tvungen att göra en grov åtskillnad mellan bibliografisk och icke-
bibliografisk klassificerad katalog. Nedan följer en presentation och kortare definition
av dessa två och övriga relevanta begrepp.

Bibliografisk klassificerad katalog är det som vanligen avses när man talar om
klassifikation inom biblioteks- och informationsvetenskap. Den bygger på hårda data,
som titel, originaltitel, upphovsman, tryckår etc., och även innehåll i viss mån, eftersom
metoden är avsedd för bibliotek och lättast möjliga återvinning i ett dylikt system. Detta
lämpar sig naturligt bra för författad konstlitteratur. Här baserar sig klasserna i
uppdelningen på bibliografiska fakta som kommer naturligt av att dokumentet blivit
skrivet av en författare,

Den icke-bibliografiska klassificerade katalog som tas upp i just den här uppsatsen är
inriktad på ett mer etnologiskt synsätt. Den är av intresse för forskare inom etnologi,
kulturvetenskap, historia, psykologi etc. Där är klassificeringen uppbyggd efter nästan
uteslutande innehållsmässiga fakta, som naturligt blir mer mjuka fakta, eftersom det
behov som finns hos forskare inom nämnda discipliner uppfylls bäst på detta sätt.

Det är således svårt att tala om kataloger och katalogisering när det gäller
sagolitteraturen, eftersom katalogiseringen och uppställandet av en katalog underlättas
av hårda fakta som kan fungera som huvuduppslag i katalogen.

Katalog och katalogisering definieras som en systematisk uppställning och beskrivning
av dokument, respektive arbetet med en dylik uppställning. En katalog definieras av
Jennifer Rowley på detta sätt:

A catalogue is a list of the documents in a library, with the entries representing the
documents arranged for access in some systematic order.44

                                                
44 Rowley (2000), s. 246
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Här, liksom även längre fram i denna uppsats ser vi att en katalog oftast har varit knuten
till en särskild dokumentsamling. Dokumenten har i katalogen representerats av ett
uppslagsord, ofta titeln, och uppslagsorden har sedan organiserats systematiskt. Av
denna anledning har det varit svårt att göra kataloger över sagor enligt denna princip,
eftersom sagor sällan har en enhetlig titel, eller ett självklart uppslagsord
överhuvudtaget. Dessutom har det funnits få särskilda samlingar av sagor, utan
katalogen, i den mån man alls kan tala om kataloger i detta sammanhang, har snarast
bestått av innehållsförteckningen i en utgiven volym innehållande utvalda sagor i en
samling.

Därför har kataloger över sagor inte lytt under samma definition som de flesta andra
kataloger inom biblioteks- och informationsvetenskap, utan man har fått tala om ett
slags katalog som snarare är att betrakta som antingen:

1) en selektiv förteckning över vissa sagor i en viss utgiven samling, eller
2) en sammanställning av sagomotiv i en mer allmän bemärkelse, så som nämnts

ovan i etnologiska termer.

Det är den senare innebörden jag ska titta på i denna uppsats: de största försöken till att
åstadkomma en så universell katalog över sagor som möjligt.

Vad gäller katalogiseringens allmänna historia, ämnet för kapitel 3.1, behandlar texten
utvecklingen av katalogisering enligt biblioteksprinciper för underlättande av lagring
och återvinning av information.

Den behandling av sagor som tas upp i kapitel 3.2, Klassificering av sagor, går nästan
bara in på en rent ämnesvis klassifikation av sagor efter enskilda sagomotiv, medan den
bibliografiska hanteringen av sagor på grund av sin mycket begränsade omfattning
behandlas som katalogisering av anonyma verk i kapitlet 3.1, Katalogiseringens
historia.

3.1 Katalogiseringens historia

Om katalogiseringens och klassifikationens historia finns det mycket forskat. En av de
tidigare och mer ambitiösa forskarna i modern tid var Evgenij Ivanovitj Sjamurin. Hans
verk Otjerki po istorii bibliotetjno-bibliografitjeskoj klassifikatsii kom ut i Moskva
1955 och översattes till tyska 1964. Under den tyska titeln Geschichte der
bibliotekarisch-bibliographischen Klassifikation blev det uppmärksammat i världen,
men det har ofta utsatts för kritik för att vara ett barn av den sovjetiska kulturen och ha
en mer eller mindre vinklad syn på bibliografins historia utifrån den sovjetiska
ideologin. Huruvida verket återspeglar kommunistregimens åsikter eller inte låter jag
vara osagt i detta arbete, men tydligt är emellertid att verket koncentrerar sig på den
ryska klassificeringens historia, och därigenom kan te sig mindre relevant rent generellt
än mer universella forskningsresultat.

Icke desto mindre ämnar jag ta upp lite av Sjamurins forskning, framför allt det som tar
upp klassificeringens tidigare historia under antiken och medeltiden. Dessa rön torde
inte vara alltför präglade av 1900-talets Ryssland.

Den tidigaste bibliografen i modern bemärkelse bör anses vara Conrad Gesner. Han
levde mellan 1516 och 1565 och var framför allt en framstående naturvetenskapsman.
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Han gjorde många klassifikationer över diverse djur och växter, men han har också
åstadkommit ett av de tidigaste exemplen på universalbibliografier, nämligen
”Bibliotheca universalis” vars första, viktigaste del kom ut 1545. Detta arbete förlänade
honom titeln bibliografins fader, ett epitet som fortfarande anses adekvat från flera håll.

Men Gesner ägnade sig som skönjes mest åt tryckt litteratur – hans egna förteckningar
trycktes, då tryckkonsten varit känd i Europa redan i nästan ett sekel. ”Bibliotheca
universalis” riktar också in sig huvudsakligen på tryckta verk av samtida skriftställare,
som till exempel Luther och Calvin. För att gå tillbaka till katalogisering av texter som
kommit till innan boktryckarkonsten kommit till Europa får vi titta på
historieskildringar som Sjamurins, samt forskningar om de tidigaste biblioteken i
antikens Grekland och Egypten.

Jag har valt att dela upp detta kapitel i två delar: Katalogisering före 1500 och
Katalogisering efter 1500. Valet av detta årtal motiveras naturligtvis mestadels av
boktryckarkonstens inträde i Europa, men också av den allmänna historiens uppdelning
i medeltid och renässans. Attityderna gentemot böcker och tryckverk, och inte minst
sagor, kan sannolikt med fog antas ha påverkats av de allmänhistoriska strömningarna.
För att gå till början av den europeiska litteraturens katalogisering får man leta bland
generell historisk forskning om bibliotek.

Forskning i bibliotekens allmänna historia har utförts av många vetenskapsmän inom
skilda discipliner. I mitt arbete ämnar jag i första delen i detta kapitel, Katalogisering
före 1500, hämta rön från, förutom Sjamurin, även Fred Lerner (The Story of Libraries :
from the Invention of Writing to the Computer Age), Uwe Jochum (The Alexandrian
Library and its Aftermath, ur tidskriften Library History) samt Harry Järv (Kunskapens
träd : Om lagring och spridning av information). Vad gäller uppkomsten av regler för
katalogisering ska jag ta upp en artikel av Julia Pettee i samlingen Foundations of
Cataloging : A Sourcebook, nämligen The Development of Authorship Entry and the
Formulation of Authorship Rules as Found in the Anglo-American Code.

I den andra delen av detta kapitel fortsätter jag att ta hjälp av forskningen i Foundations
of Cataloging, framför allt Julia Pettees artikel. Ur samma samling ska jag också plocka
ut och titta lite på några av de 91 regler för katalogisering  som formulerades för British
Museum i Storbritannien, år 1841. Jag tittar närmare på Sjamurins forskning, och här
kommer också Gesner in. Jag tar också upp texter i de tidigare nämnda böckerna (Järv
och Lerner) som behandlar boktryckarkonstens inträde i Europa, och dettas inverkningar
m.m. Slutligen tar jag upp en artikel ur tidskriften Cataloging and Classification
Quarterly, nämligen Changing Cataloging Rules in Relation to Changing Patterns of
Publication (J. H. Bowman).

3.1.1 Katalogisering före 1500

En av de första frågor man bör ställa sig när man tittar på uppkomsten av och historien
bakom katalogiseringsregler är rimligen i vilket syfte katalogiseringen uppstod. Frågan:
Hur bar man sig åt för att fylla behovet? bör föregås av frågan: Vad var behovet?

Det finns mycket spekulerat och formulerat om detta behov, men de flesta forskare
tycks vara eniga om att det i alla fall har funnits ett behov, och även om det från första
början antagligen var ett behov av att helt enkelt förteckna ett bestånd verkar tanken att
underlätta återvinning av information ha funnits med tidigt. Redan i det äldsta kända
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biblioteket i världen idag, det i Ebla (ca. 2500 f.Kr.), tycks de där återfunna
katalogiseringsprinciperna ha varit inriktade på service och hjälp åt boksamlingens
användare för att underlätta för dem att finna det de letade efter. Harry Järv skriver i
Kunskapens träd:

Lertavlorna i Ebla var inte bara arkivmässigt, utan också biblioteksmässigt ordnade.
Det berodde givetvis på att samlingen innehöll mer än arkivalier. Den stod inte bara
till makthavarnas och deras byråkratiska apparats förfogande, utan var också
tillgänglig för forskare som utnyttjade texterna i vetenskapligt syfte.45

Ebla var förvisso en kulturell milstolpe i historien, och detta indikeras inte minst av att
biblioteket och litteraturen synbarligen var tillgängliga även för den så kallade
allmänheten. Vilka ur allmänheten som sedan var priviligerade att få ägna sig åt
vetenskap är troligen en annan fråga, men uppenbarligen var det många av invånarna
som fick tillfälle att syssla med den byråkratiska apparaten. Enligt Järv ger en av
Eblabibliotekets bevarade tavlor uppgift om att byråkratin utgjordes av 11 700 personer
av en total befolkning i staden på 30 000, samt en befolkning i hela statsbildningen på
ca. 250 000 personer under rikets blomstringstid.

Men framför allt imponerar resterna av Eblas bibliotek genom det utstuderade
katalogiseringssystemet och den omsorgsfulla sorteringen av skrifter för snabb och lätt
återvinning. Järv skriver:

Bibliotekarier har konstaterat – jag refererar här Hans H. Wellischs sammanfattning
– att det redan i världens hittills äldsta kända bibliotek för 4500 år sedan förekom
translitterering av texter från främmande språk, klassifikation, katalogisering, incipit
och ryggtitel för snabb framtagning, lokalisering i hyllsystemet med hänsyn till
format, utseende och innehåll samt att biblioteket fungerade som centrum för
utbildning och vetenskapliga studier.46

Värt att ta i beaktande är givetvis också att detta bibliotek, även om det tycks ofattbart
gammalt och unikt i sitt slag, bör ha föregåtts av andra bibliotek som kan ha bidragit
med influenser som vidareutvecklats i Ebla. Järv fortsätter:

Den bibliotekstekniska organisationen i Ebla var så genomtänkt och sofistikerad, att
den säkerligen har haft sina föregångare; ett sådant system utvecklas inte på en gång
och på en plats. Kanske skall man hitta ännu äldre välorganiserade bibliotek [- - -].47

Ett potentiellt sådant ”äldre välorganiserat bibliotek” nämns av Fred Lerner, i hans bok
The Story of Libraries. I nuvarande Irak fanns under tredje årtusendet f.Kr. en kultur i
det så kallade Tvåflodslandet mellan floderna Eufrat och Tigris. Landet kallades av
grekerna Mesopotamien, vilket betyder just ”mellan floderna”. Dessa människor,
sumererna, brukar allmänt ses som de första som skrev överhuvudtaget, och de samlade
de lertavlor de skrev på i samlingar som kan betecknas som bibliotek. Lerner tar upp
metoderna för sorteringen av dessa lertavlor:

In ancient Iraq, books did not have titles. The incipit (the first few words of the text)
was used to identify a tablet [- - -]. The incipit identified a physical object – a clay
tablet – rather than a literary work. When a book occupied more than a single tablet,
each carried at its end the incipit of its successor [- - -].48
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Vad gäller sorteringen av enskilda exemplar (lertavlor) framför det litterära verket som
en hel enhet dominerar denna metod katalogiseringen i västvärlden mycket länge, och
det dröjer många hundra år innan tänkandet på en bok som en litterär enhet vinner
förtroende (se nedan, forskning av Julia Pettee). Det närmaste detta tänkande man skulle
komma under antiken var Kallimachos och Alexandriabibliotekets sortering efter
författare istället för efter enskild titel (se nedan, forskning av Uwe Jochum).

Om just katalogerna skriver Lerner:

Mesopotamian collectors kept catalogs of their libraries. These too were clay tablets,
on which were inscribed all the incipits for a single group of tablets.49

Det tycks tydligt att även i dessa urbibliotek i Mesopotamien katalogiseringen till viss
del syftade till att underlätta återfinnandet av särskilda texter, det vill säga att syftet var
något mer avancerat än att bara göra en förteckning över ett biblioteks bestånd.

Lerner citerar också ur en av dessa kataloger, närmare bestämt en katalog över en
samling hymner, och påpekar att många vid fyndet av en sådan katalog trodde att de
hade hittat ett poem, något som man kan förstå när man ser hur den ser ut:

Honoured and noble warrior | Where are the sheep | Where are the wild oxen | And
with you I did not | In our city | In former days | Lord of the observance of heavenly
laws | Residence of my God | Gibil, Gibil [the fire-god] | On the 30th day, the day
when sleeps | God An, great ruler [the sky-god] | A righteous woman, who heavenly
laws and commandments | The King whom you bore…50

Ännu tidigare än de mesopotamiska biblioteken anses det ha funnits skriftsamlingar i
Egypten. Sjamurin nämner en inskrift på en grav i De dödas stad:

In der ”Totenstadt” unweit der Pyramiden bei El Giza (Giseh), heute ein Vorort von
Kairo, findet sich auf einem Grabmal aus der Zeit der 4. Dynastie (2900-2750
v.u.Z.) eine Inschrift, in der der dort ruhende hohe Beamte unter anderem auch als
”Verwalter des Hauses der Schriften”, d.h. der königlichen Bibliothek bezeichnet
wird. Dieses Amt erbte sein gleichfalls dort beerdigter Sohn.51

(I ”De dödas stad” inte långt från pyramiderna vid El Giza (Giseh), idag en förort till
Kairo, finns på en grav från tiden för den 4:e dynastin (2900-2750 före vår
tideräkning) en inskription i vilken den där vilande höge ämbetsmannen bland annat
betecknas som ”förvaltare för skrifternas hus”, d.v.s. det kungliga biblioteket. Detta
ämbete ärvdes av hans likaledes där begravde son. [min översättning])

Om katalogiseringsförfarandet i detta ”skrifternas hus” finns det inte mycket skrivet,
men däremot har man hittat en bokförteckning i den gamla egyptiska staden Edfu,
antagligen av yngre datum:

In der oberägyptischen Stadt Apollinopolis Magna (dem altägyptischen Edfu) ist das
folgende eigenartige, in die Wand der Bibliothek (”Haus der Papyrus”) des Horus-
Tempels einbegrabene Bücherverzeichnis erhalten geblieben, betitelt ”Verzeichnis
der Kästen, die Bücher auf grossen Pergamentrollen enthalten”.52
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(I staden Apollinopolis Magna (det gammalegyptiska Edfu) i övre Egypten har
följande egenartade bokförteckning bevarats begravt i muren till Horustemplets
bibliotek (Papyrushus), betitlad ”Förteckning över behållare med böcker på stora
pergamentrullar”. [min översättning])

Verksamheten med att organisera information verkar alltså ha funnits nästan lika länge
som det har funnits boksamlingar, och detta borde väl tyda på något slags
allmänmänsklig strävan att organisera och systematisera sin omgivning, oavsett vad den
består av.

För att se rent vetenskapligt på syftet bakom katalogiseringen och dess uppkomst ska
jag nu titta på skriften Foundations of Cataloging : A Sourcebook. Den har samlat ihop
diverse artiklar från olika håll, och den artikel som jag har funnit mest relevant för detta
arbete är en klassisk artikel som först publicerades i Library Quarterly nr. 6 i juli 1936.
Den är skriven av Julia Pettee, på den tiden katalogisatör på the Union Theological
Seminary i New York.

Julia Pettee skriver i sin artikel The Development of Authorship Entry and the
Formulation of Authorship Rules as Found in the Anglo-American Code en hel del om
syftena bakom att organisera kunskap och sammanställa kataloger. Artikeln är pregnant
och mycket relevant, men den är amerikansk med allt vad detta innebär. Till exempel
ser författaren på Europa som en tämligen enhetlig och sammanhållen kultur med en i
många avseenden gemensam historia, en utgångspunkt som givetvis inte är helt och
hållet tillämplig. Vidare är texten skriven ganska omständlig och den är svår att hämta
koncisa utdrag ifrån. Därför har mina citat ur hennes artikel varit tvungna att bli ganska
långa. Men jag har försökt hitta de kärnfullaste textstyckena och stryka ner där det har
varit möjligt.

Dessutom ska man naturligtvis ta hänsyn till att artikeln är över sextio år gammal, men
jag tror att den fortfarande är aktuell på många områden.

Till att börja med medger även Pettee att ett ursprungligt syfte med katalogisering är att
underlätta just återvinningen av böcker. Emellertid betonar hon uppfattningen att det
från början primärt var ett enskilt exemplar man fokuserade på att komma åt, och inte
den litterära enheten som sådan:

The older working principle upon which all European rules have developed is that
the catalog is a ready finding list for the particular book wanted, irrespective of its
relation to any other book. [- - -] This principle is implied in the present British
Museum Rules. ”The choice of heading for a main entry is, as a rule, based on the
information supplied in print in a perfect copy of the book itself and on that only” [-
- -].53

Denna uppfattning torde få stå för 1800-talets katalogisering – de regler som det
refereras till i citatet ovan formulerades för British Museum år 1841. Men innan
möjligheterna för katalogisering utvecklats i den automatiserade riktning som märks
idag kan ovanstående regel nog tänkas representera den noggrannaste och effektivaste
möjliga katalogiseringsmetoden för den ändå tämligen digra mängd av tryckta verk som
man uppnått vid mitten av 1800-talet. Dock ska man iakttaga att de regler som citatet
refererar till, de 91 ”Rules” från 1841, i övrigt har kunnat tillämpas med tillfredsställelse
ända in i vår tid, med få eller inga modifikationer.
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Pettee tar också upp flera tänkbara syften med katalogiseringen av litteratur. I och med
att varje katalog gjordes speciellt för den boksamling den skulle gälla för kom det att
utformas många olika metoder för katalogisering, var och en ultimat för sitt eget syfte,
men ingen som var universellt tillämplig.

Each catalog was compiled for its own collection. [- - -] In the history of European
libraries catalogs of books have served various needs. In studying the purposes for
which they were made we can sift the different factors in the entries and can note the
growing differentiation of author, subject, and title elements.
The first purpose served by the catalog was purely that of an inventory list. Books
were valuable property to be accounted for to anoverlord together with other
possessions. [- - -]
Later, in the medieval monastic lists, we occasionally find some attempt at a
systematic arrangement by authors. Here we see a new purpose emerging. The list is
coming to be used not only as a register of property but as a finding list arranged for
ready access to the books.54

Hon talar om tre stadier inom utvecklingen av katalogiseringsmetoder:

In the evolution of catalogs we can clearly distinguish three stages corresponding to
the purposes for which they were made. The first purpose was to account for
property. The catalog is an inventory list. This function has now been completely
taken over by a supplementary list, the shelf-list. In the second stage purpose is to
provide a finding-list for particular books. [- - -] A third purpose, that of assembling
literary units, has come to the front as important, and our term ”main entry”
recognizes this as a primary function. In this third stage our catalogs are highly
developed instruments. Author, subject, and title entry are now clearly differentiated.
Authorship determines the main entry. We have relegated the finding-list function to
”secondary entries,” where the main entry is inadequate for quickly ”finding” the
individual book.55

Angående problemet som vi tittar på i denna uppsats, katalogisering av dokument utan
enskilda definierade upphovsmän, skriver hon vidare:

Books, in the Western world, are primarily associated with the man responsible for
their creation. This is sound psychology from which there has been no important
deviation. Where the author is an individual and the authorship is known, the
personal entry under author, from the very beginning of European cataloging
practise, has taken precedence over title or any other entry form. The form of entry
for works without personal authors in evidence is still a matter upon which there is
no general agreement in practise. [- - -]
Thus bibliographical lists from the beginning have dealt with two classes of
literature – books whose authorship is known; and the anonymi, all books where no
personal author is in evidence. The entries for the anonymi, like the entries for the
manuscripts with known authors, are succinct and easily remembered phrases
descriptive of the contents of the manuscripts themselves.56

Pettee ger några typiska exempel på anonyma författares böcker med dylika deskriptiva
titlar, däribland Questiones in Genesi, Regulae quatuor och Tripartita historia, för att
nämna några tydliga och klargörande exempel. Dessa och ett större flertal andra
katalogiserades emellertid under 1000-talet, när katalogiseringsprinciperna inte kommit
till riktigt fullkomligt, varför de nämns i allra sist i katalogen under samlingsuppslaget
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”Viginti et quatuor libri sine titulis”57 (tjugo och fyra böcker utan titlar). Så oöverstigliga
har alltså problemen med katalogisering av anonyma verk kunnat te sig, att man helt
givit upp inför svårigheterna och klumpat ihop de besvärliga titlarna under en ny
konstruerad rubrik.

Pettee tar upp tre varianter av huvuduppslag när det gäller dessa typer av anonyma verk.
De tre varianterna är hämtade från katalogen för ett bibliotek i Corvey, som ingår i
volym I av Edward Edwards’ ”Memoirs of libraries”; och de är:

Form entries – Glosarii septum
This is a prelude to such British Museum entries as Dictionaries, Liturgies,
Periodicals, Academies.
Subject entries – Grammatica [- - -]
Catchword entry – Tripartita historia; Questiones in Genesi
This is especially developed in the German catalogs where entry is under important
noun or phrase, and this method is covered by a number of British Museum rules.58

Detta är funktionella och ofta tillämpade regler, som har varit till hjälp när man har velat
sammanställa kataloger med författaren som huvuduppslag i kombination med ämnes-
och titeluppslag. Denna typ av kataloger har enligt Pettee varit den mest givande typen.
Hon nämner tre olika sätt att kombinera ett rent författarindex med ytterligare ämnes-
och titeluppslag för att underlätta återvinningen av anonyma böcker:

The straight author list was no help in finding the anonymi and was rejected unless
combined in some way with subject and title entries. The subject lists developed in
three forms: (1) the straight systematic catalog (real catalog) – a classed subject
catalog with author index; (2) the alphabetical list och subject captions with an
author index (alphabetical real catalog); and (3) subject captions arranged
alphabetically and combined with author and title entry. [- - -]
The third type – author entries in combination with subject and title entries for the
anonymi – is the true predecessor of our author catalogs.59

Att ha upphovsmannen som huvuduppslag är en idé som skönjdes mycket tidigt, redan i
biblioteket i Alexandria, grundat runt 300 f.Kr.

Biblioteket i Alexandria är överhuvudtaget berömt för sin moderna behandling av
bibliografiska problem och sin moderna katalogisering. Det fanns ett flertal kataloger
som förtecknade allt möjligt, bland annat böcker som konfiskerats från båtar som låg
ankrade i hamnen (katalogens titel var ”Från skeppen”), originalägarna till konfiskerade
böcker och platserna där kopior gjordes eller köptes.

Uwe Jochum skriver om detta i sin artikel The Alexandrian Library and its Aftermath (i
tidskriften Library History, nr. 1 1999), och han tar noggrant upp och beskriver den
mest berömda av de kataloger som hörde till biblioteket i Alexandria, nämligen
Kallimachos Pinakes. Denna katalog är ett mycket tidigt exempel på tillämpningen av
upphovsmannen som huvuduppslag:

The most famous of those catalogues were, of course, the Pinakes of Kallimachos
(pinakes meaning writing tablets), and Kallimachos, the great Alexandrian poet and
philologist, being the author of the catalogue. We know that the Pinakes, covering
120 papyrus scrolls, entered the works collected in the Museion by literary genre [- -
-]. Within each section the books were entered according to the author’s name, but

                                                
57 Pettee, s. 77
58 Pettee, s. 77
59 Pettee, s. 78



35

the alphabetical order was somehow odd; Kallimachos did not use complete
alphabetical order, but followed  only the first letter of the name. Each entry
contained a short biography of the author, followed by a list of his works and ending
with commentaries by other authors.60

Synbarligen är tänkandet med upphovsman som huvuduppslag relativt gammalt, även
om det skulle ta lång tid för det att få allmänt erkännande. Enligt Julia Pettees forskning,
som vi såg tidigare, var det först på medeltiden som man började sortera böcker efter
upphovsmannens namn (se ovan, citatet till not 53). Tydligen var detta faktum inte helt
med sanningen överensstämmande, eftersom redan Kallimachos arbetade efter samma
princip. Dock medger Pettee att den sunda psykologin, åtminstone i västvärlden, talar
för att böcker associeras primärt med deras upphovsman (se ovan, citatet till not 55),
och man kan anta att även om det inte var en formulerad regel i Alexandria så torde man
ha tänkt någorlunda likadant som västvärldens nutida människor.

Enligt Sjamurin har Kallimachos pinakes av åtminstone en mycket insatt forskare,
Derevickij, dessutom klassats inte bara som katalog, utan också som en regelrätt
bibliografi, och är i så fall ett mycket tidigt exempel på detta. Derevickij har fått många
anhängare till sin teori i andra författare:

A. Derevickij, der Verfasser der einzigen ausführlichen russischen Arbeit über die
”Pinakes" des Kallimachos, nahm an, dass sie einen systematischen Katalog und
zugleich eine Bibliographie darstellten.61

(A. Derevickij, författare till några utförliga ryska arbeten över Kallimachos
”Pinakes”, antog att de utgjorde en systematisk katalog och tillika en bibliografi.
[min översättning])

Vad gäller det jag tog upp i början av detta kapitel, syftet bakom katalogiseringens
uppkomst, säger Jochum angående Alexandria:

The purpose of the catalogue was not to serve as a library catalogue but as a tool for
bibliographical and philological work.62

Om man alltså jämför med biblioteket i Ebla så är syftet mer eller mindre samma: att
underlätta studier för de som ägnade sig åt sådant. Huruvida fler eller färre eller lika
många personer gavs möjlighet att studera alls i Alexandria än i Ebla har jag dock inte
hittat någon källa om.

När det kommer till svårigheter och problemlösningar i katalogiseringsarbetet fortsätter
Jochum i direkt anslutning till ovanstående citat:

Such a means was highly desirable, because papyrus scrolls had no title page and
determining the author and the specific work contained on a scroll was therefore an
enormous task. The fact that almost all medical texts were attributed to an author
named Hippocrates, while many poems [- - -] were attibuted to an author named
Homer demonstrates how difficult the necessary bibliographical work was. The
Alexandrian philologists, who were deeply interested in the problem of authorship,
tried to solve this problem by meticulous textual studies; their studies resulted in the
first critical editions and bibliographical lists of works, the most famous of which
was the Pinakes of Kallimachos.63
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Under den förra delen av medeltiden, före år 1000, gjordes få insatser i
katalogiseringens tjänst i Europa. Den mest uppmärksammade är Cassiodorus (c:a 485-
580 e.Kr.) ”Insitutiones divinarum et saecularum litterarum”, undervisning i heliga och
världsliga skrifter. Det är en handbok i två delar för munkar, och om detta verk skriver
Järv:

Den första delen är särskilt intressant för att Cassiodorus inte bara i 33 kapitel ger
läsaren vad vi kan kalla en resonerande bibliografi över den litteratur han ansåg
behövlig för studiet av bibeln, både Gamla Testamentet och Nya Testamentet, utan
också diskuterar översättningar, kommentarer, [- - -].64

Detta verk tycks ha varit nästan enastående i sitt slag. Förutom detta enskilda arbete
verkar det under medeltiden ha förekommit bibliografisk verksamhet uteslutande i
kloster. Fred Lerner skriver:

Other than Cassiodorus’s Institutiones there was no literature on library
organization; nor was there any organized training for librarians. Experienced
librarians sometimes shared their expertise, traveling to a neighboring monastery to
catalog its collection. Monastery libraries collected catalogs of books owned by
other institutions. This made it possible to locate manuscripts which might be
borrowed for copying or for preparing a definitive text.65

Sjamurin ger en kortfattad beskrivning av karaktären på dessa klosterbiblioteks
kataloger:

Die Kataloge aus der Zeit vom 9. bis 11. Jahrhundert lassen in der Regel eine
einigermassen logisch und streng durchgeführte Systematik des Materials vermissen.
Immerhin ist in ihnen die Tendenz erkennbar, die Werke der Kirchenväter sowie die
übrige theologische Literatur in einen Komplex zusammenzufassen und ihr den
ersten Platz einzuräumen.66

(Katalogerna från tiden från 800-talet till 1000-talet låter i regel uppvisa en logiskt
och strikt genomförd systematik över materialet. Överlag märks där tendensen att
sammanfatta kyrkofädernas verk och den övriga teologiska litteraturen i ett komplex,
och tilldela dem den högsta platsen. [min översättning])

Sjamurin fortsätter med att ta upp exempel på kataloger från 800-talets kloster – både
kataloger som är systematiskt uppdelade i underavdelningar och sådana som endast
förtecknar böckerna uppsatta i nummerordning – och påvisar att oavsett övrig typ av
katalog så kommer de religiösa texterna i första rummet. Detta är förståeligt, och något
man får acceptera, då det var kyrkan som besatt de största vetenskapliga resurserna.

Ett enda känt undantag från denna religiösa tonvikt finns dock:

Die einzige bekannt gewordene Ausnahme von dieser Regel ist der Katalog des
Benediktinerklosters Corbie (nahe Amiens, Picardie, Ende des 11. oder Anfang des
12. Jahrhunderts), der auf alphabetischer Grundlage nach Verfassernamen und Titeln
[- - -] aufgestellt wurde. In diesem Katalog sind die Bücher der einzelnen Verfasser
mit verschiedener Thematik alphabetisch ohne Berücksichtigung ihres Inhalts
aufgeführt.67
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(Det enda undantag från denna regel som blivit känt är katalogen i
Benediktinerklostret Corbie (nära Amiens, Picardie, slutet av 1000-talet eller början
av 1100-talet), som är uppställt på alfabetisk grund efter författarnamn och titel [- - -
]. I denna katalog är särskilda författares böcker med olika tematik uppförda
alfabetiskt utan hänseende till deras innehåll. [min översättning])

Denna katalog, även om den utgör ett enda undantag, fortsätter alltså en tradition som
Kallimachos tillämpade mer än tusen år tidigare, och någonstans bör traditionen att
sortera böcker efter författarnamn och titel ha levt kvar i Europa bakom klostrens
dominerande metod att sätta kyrkans texter över allt annat.

Sjamurins omfattande verk tar också upp klassificeringens historia i ett mer globalt
perspektiv; och tyvärr är detta perspektiv alltför vitt för en uppsats av denna storlek.
Emellertid ska man ta i beaktande att den orientaliska kulturen hade en långt utvecklad
tradition av klassificering och organisation av kunskap. Under medeltidens första
århundraden var den också mer utvecklad än den europeiska traditionen. Ett kort citat
från Sjamurin får representera detta förhållande:

Die Klassifikation der Wissenschaften in der Periode des Frühfeudalismus stand in
den Ländern des lateinischen Westens auf einem weit niedrigeren Niveau als in den
Ländern des Orients. Im Verlaufe des ganzen Zeitabschnitts wurde in Westeuropa
keine einzige Klassifikation aufgestellt, von der man sagen könnte, sie sei nach
einem durchdachten System ausgearbeitet worden.68

(Vetenskapsklassifikationen under förfeodalismens period stod i den latinspråkiga
västerns länder på en långt lägre nivå än i orientens länder. Under hela tidsperiodens
förlopp framkom ingen enda klassifikation om vilken man skulle kunna säga att den
utarbetats efter ett genomtänkt system. [min översättning])

Fortfarande under 1200-talet och 1300-talet skilde sig katalogerna inte så mycket från
den tidigare medeltidens. Framför allt var man under denna tid fortfarande inbegripen
med att utveckla katalogiseringsprinciper och någorlunda enhetliga metoder. Vad gäller
huvudämnet för denna uppsats – problemen med katalogisering av anonyma böcker –
hade man uppenbarligen inte så mycket uppmärksamhet att lägga på dessa när man var
tvungen att upprätta normer och allmängiltiga regler för katalogiseringen
överhuvudtaget.

Å andra sidan är det givetvis intressant att se hur den allmänna katalogiseringen växt
fram i avsikt att undersöka hur det mänskliga sinnet för organisation fungerar, och
därigenom komma fram till hur man löst svårigheter inom katalogisering av texter som
hamnar utanför det gängse katalogiseringsmönstret.

Som avslutning på detta avsnitt ska jag se lite på tidiga katalogiseringsprinciper som
kan ha hjälpt till att forma dagens katalogisering. Till att börja med nämner Lerner en
benediktinerbibliotekarie vid namn Peter av Arbon, som kom med en lösning på
problemet med bibliotekariers ofta otillräckliga minneskapacitet, vilken för det mesta i
dessa primitiva biliotek var en avgörnade faktor för böckernas lättillgänglighet.

The true key to a library’s collection was its librarian: it was the rare library whose
holdings were so extensive that one man’s memory could not serve as a guide. For
such extensive collections the Benedictine librarian Peter of Ardon had this advice:
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If there is so great an abundance of books that the memory is not able to comprehend
their number or retain their names, let [the librarian] make a brief booklet for himself
. . . in which he will record every single book by name with certain distinctions, that
is, so that he assigns a page to each author sufficient for his books, a page for
Augustine, for Ambrose, for Jerome, and likewise for each of the others. [- - -]

This sort of systematic arrangement was an early form of cataloging as we know it
today.69

Lerner beskriver vidare ett par dokumenterade system med olika färger, olika bokstäver
och olika typer av bokstäver för olika böcker; bland annat organiserades biblioteket i
Sorbonne på dessa principer. Under 1200-talet och 1300-talet utvecklades gemensamma
kataloger över flera olika biblioteks bestånd, och här nämner Lerner speciellt en av de
mer betydelsefulla insatserna:

The most ambitious of these projects was the Registrum librorum angliae, which
listed the works of 85 writers in 160 English Franciscan monasteries. Under each
author’s name was a list of his works, each marked with code numbers identifying
the libraries holding them.70

Men, som också Lerner påpekar, det var först i och med tryckkonsten som studenter och
elever kunde hoppas få rimlig tillgång till böcker på andra instanser än det lokala
biblioteket.

Även Sjamurin tar upp verket Registrum librorum angliae som ett av de allra viktigaste
för katalogiseringen i historien. Han tar också upp särdrag för perioden mellan 1100-
och 1300-talen i katalogiseringens historia:

Charakteristisch für die Periode vom 12. bis 14. Jahrhundert ist jedoch die neue
Bedeutung der Kataloger als Nachschlagswerke, die den Bücherbestand der
Bibliotheken nachweisen und das gewünschte Buch auffinden helfen.71

(Karakteristiskt för perioden från 1100-talet till 1300-talet är emellertid katalogernas
nya betydelse som uppslagsverk, vilka visade bibliotekens bokbestånd och hjälpte
till att hitta den önskade boken. [min översättning])

3.1.2 Katalogisering efter 1500

Johann Gutenberg levde mellan 1397 (c:a) och 1468, och hans revolutionerande insats i
bokens historia bestod mest i att han:

… uppfann ett gjutinstrument för att mångfaldiga typer och att han samordnade
denna lilla uppfinning med en del andra redan existerande färdigheter till ett system
som gjorde massproduktion möjlig.72

Det var med andra ord redan på väg att utvecklas en boktryckarkonst, och det låg i den
allmänna historiska utvecklingen att låta den blomma ut runt 1500, då så många andra
omvälvningar ägde rum – även om den alltså varit på väg sedan tidigare. Jag har valt att
sätta året 1500 som gräns för mina historiska jämförelser av just den anledningen att
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samhället i stort genomgick stora förändringar, inklusive att boktryckarkonsten kom
igång på allvar.

Som tidigare nämnts var bibeln antagligen den första boken som trycktes i Europa, och
med all säkerhet den som trycktes i störst utsträckning. I Sverige valde man emellertid
som sagt att trycka en bok som måhända förmedlade bibelns budskap på ett lite mer
lättillgängligt sätt, genom liknelser och djurfabler, när boken nu ändå fick möjlighet att
massdistribueras i alla samhällsskick. Men man måtte ha räknat med att de som skulle ta
till sig detta lite enklare budskap ändå skulle ha någon lärd att läsa för sig, eftersom
boken trots allt är tryckt på latin. Den bok som anses ha satt normen för det svenska
skriftspråket var det Nya Testament som trycktes på svenska år 1526, och det visar
återigen på bibelns dominans bland de böcker som trycktes, även i Sverige.

Dessutom började folkspråken i alla länder få en högre ställning genom
bokproducenternas intresse att sälja böcker till så många människor som möjligt, även
bland dem som inte förstod latin. Utvecklingen mot ett erkännande och ett jämställande
av folkkulturen med övrig (lärd) litteratur började alltså redan med utvecklingen av den
tryckta boken, om inte tidigare. Detta kan man uppenbarligen till viss del tacka den
tidens marknadskrafter för.

Vad gäller det bibliografiska arbetet vid den här tiden blev detta naturligt ett viktigt
hjälpmedel för att klara av den enormt ökande bokmängden som blev resultatet av
boktryckarkonsten. Pionjärer inom området dök upp, som Conrad Gesner, Gabriel
Naudé m.fl. Den förstnämnde av dessa har givits titeln Bibliografins fader, och detta
kommer sig av en uppenbarligen naturlig instinkt hos Gesner att organisera och ordna
sin omvärld.

Gesner (1516-1565) är egentligen mest känd som naturvetenskapsman, och han var en
stor botaniker, läkare och språkforskare. Hans kanske mest kända verk är en stor
djurbok som heter ”Historia animalium”, och är en systematisk klassifikation över de
kända djuren i världen. Men vid sidan av dessa studier gjorde han sig känd som en
viktig klassifikatör, och hans stora universalbibliografi, ”Bibliotheca universalis”, är en
milstolpe i den europeiska bibliografins historia. Det hade förvisso klassificerats före
honom, men Gesner tog på sig den digra uppgiften att ta itu med allt det nya tryckta
material som dök upp vid den här tiden. Dessutom var ”Bibliotheca universalis” inte
bara en förteckning över böcker och dess författare och ursprung – den gav mycket mer
information än så. Hans Fischer skriver i sin bok Conrad Gessner : (26. März 1516 –
13. Dezember 1565) : Leben und Werk:

Es handelt sich bei Gessners Bibliotheca universalis nicht nur um eine Bibliographie
im eigentlichen Sinn, nicht nur um eine möglichst vollständige Titelangabe der
Werke mit Druckort, Erscheinungsjahr und Verleger. Was sie vor den verschiedenen
späteren Auszügen (Epitomeen) dieses Werkes auszeichnet und Gessners Werk zu
einem ganz singulären macht, sind die Angaben über Leben und Stellung der
Autoren, sind die persönlichen Bemerkungen über die Qualität der Autoren, ihre
Lebensdaten, insbesondere auch der Zeitgenossen.73

(Det rör sig ifråga om Gessners Bibliotheca universalis inte bara om en bibliografi i
egentlig mening, inte bara om en så fullständig som möjligt titelförteckning över
verken med tryckort, utgivningsår och förläggare. Vad som utmärker den framför
olika senare efterföljare (epitomeer) till detta verk och gör Gessners verk till något
helt unikt är uppgifterna om författarnas liv och ställning, det är de personliga
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anmärkningarna över författarnas kvalitet, deras levnadsdatum, i synnerhet de
samtida. [min översättning])

Frågan är således om man egentligen kan kalla Gesners verk för en bibliografi i linje
med de verk som kommit upp senare och format ramarna för bibliografier. Men han
inspirerade antagligen många bibliografer, och gjorde på det sättet stora insatser för
spridningen av den bibliografiska verksamheten i Europa. Dessutom satte han upp
metoder för klassifikation som var funktionella och välbehövliga i Europa under denna
tid av informationsöverflöd.

Sjamurin beskriver Gesners metoder sålunda:

Der Inhalt des ersten Bandes ist alphabetisch nach Autoren geordnet, der zweite
Band, aus einundzwanzig Abschnitten (Büchern) bestehend, enthält die Literatur in
systematischer Ordnung. Für den zweiten Band hat Gesner auch eine Klassifikation
zusammengestellt, deren Wert darin besteht, dass er in ihr die Forderungen der
zeitgenössischen Wissenschaft mit den Bedürfnissen der bibliographischen Praxis zu
verbinden suchte.74

(Innehållet i det första bandet är alfabetiskt ordnat efter författare, det andra bandet,
bestående av tjugoen avsnitt (böcker), tar upp litteraturen i systematisk ordning. För
det andra bandet sammanställde Gesner också en klassifikation vars värde består däri
att han där försökte sammanbinda den samtida vetenskapens krav med den
bibliografiska praxisens behov. [min översättning])

Sjamurin listar vidare Gesners uppdelning av olika ämnen i de tjugoen böckerna, och
nämner slutligen några av de uppenbara fördelarna med Gesners klassifikationssystem:

… die für seine Zeit neue und wissenschaftliche Lösung der Hauptfragen der
Klassifikation, die Widerspiegelung der zeitgenössischen wissenschaftlichen
Probleme, die in der Regel klare Systematisierung des Materials, die vor ihm noch
nie erreichte Aufgliederung einer bibliothekarischen Klassifikation, ihre Anpassung
an die praktischen Bedürfnisse des Lebens und andere Gesichtspunkte.75

(… den för hans tid nya och vetenskapliga lösningen för klassifikationens
huvudfrågor, återspeglingen av de samtida vetenskapliga problemen, den i regel
klara systematiseringen av materialet, den före honom ännu aldrig uppnådda nivån
på bibliotekarisk klassifikation, dennas anpassning till de praktiska levnadsbehoven
och andra synpunkter. [min översättning])

Gesner satte alltså en modell för klassifikationen som grundade sig på vetenskaplig
litteratur, vilket var naturligt emedan det var den typen av litteratur som han ansåg
nödvändig att klassificera och göra tillgänglig. Jag har inte hittat några källor som
nämner något om hur Gesner skulle ha behandlat anonyma verk, eller övriga texter som
skulle hamna utanför hans ramar. Det faktum att han inte kom i nämnvärd kontakt med
skönlitterära verk – och ännu mindre med sagolitteratur – bör ha bidragit till att
litteraturen i fråga inte omfattas särskilt av Gesners klassifikationssystem.

På 1600-talet verkade en fransk bibliograf vid namn Gabriel Naudé (1600-1653). Han
tjänstgjorde en period som bibliotekarie åt Richelieu, och han gav 1627 ut en skrift vid
namn ”Advis pour dresser une bibliothèque”, Råd för att sköta ett bibliotek. Han
förespråkade bibliotekens strävan efter fullkomlighet, och fast han själv var katolik ville
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han att ett bibliotek skulle inneha böcker av Luther, samt författare inom andra religiösa
inriktningar. Sjamurin tar upp några principer som Naudé stod för:

Für die komplettierung einer Bibliothek sind, wie er sagt, folgende Prinzipien
entscheidend: Vollständigkeit, aber kein hastiges Erwerben von vielen Bänden um
jeden Preis; Aufmerksamkeit für die ”kleinen Bücher, die häufig ebenso wertvoll
sind wie die grossen”; Vielseitigkeit. Er gibt den Rat, bei der Zusammenstellung von
kleineren schriften zu Konvoluten nicht nur die Bücher gleichen Formats, sondern
auch gleichartigen Inhalts oder solche von ein und demselben Autor in einem Band
zusammenzufassen. Dies würde seiner Meinung nach dem Leser das Auffinden des
verlangten Buches erleichtern.76

(För ett biblioteks komplettering är, som han säger, följande principer att urskilja:
Fullständighet, men inget hastigt förvärvande av många band till varje pris;
Uppmärksamhet för de ”små böcker, vilka kan vara lika värdefulla som de stora”;
Mångsidighet. Han ger rådet att, vid sammanställning av mindre skrifter till
konvolut, inte bara sammanställa i ett band böcker av lika format, utan också av
likartade innehåll eller böcker av en och samma författare. Detta skulle, efter hans
mening, underlätta för läsaren att hitta den önskade boken. [min översättning])

Detta tänkade, att underlätta återfinnandet av böcker, började komma i och med den
ökade utgivningen av böcker som kom efter 1500. Naudé var bland de första som
poängterade vikten av denna funktion hos en katalog. Denna serviceinriktning förklarar
också hans strävan efter ett biblioteks fullkomlighet: Lerner skriver om Naudé:

… every book, no matter how bad, will someday be wanted by somebody. ”For
certainly there is nothing which renders a Library more recommendable, than when
every man finds in it that which he is in search of, and could no where else
encounter…”77

Denna strävan efter fullkomlighet kan idag tyckas övermodig, med tanke på det enorma
utbud av böcker som finns nu; men Naudé gav ändå uttryck för den grundläggande
tanken som bibliotek arbetar efter ännu, nämligen en tjänstvillig instans som finns till
för läsarens skull, oavsett vad läsaren kan tänkas vilja ha. Lerner fortsätter att beskriva
Naudés ambitioner:

Naudé urged collectors to open their libraries to the public. There is no point in
collecting books, he asserted, unless they are made available to any who can make
use of their contents. Books should be lent for limited periods of time to ”persons of
merit and knowledge”; but careful records should be kept. A good librarian should
be hired to make this possible, and to produce two catalogs: one by subject, and one
by author.78

Naudé kan sägas stå för mycket av det som biblioteken strävar efter idag, och detta
gjorde han redan under första hälften av 1600-talet. På så vis var han en nytänkare, men
hans tänkande var också ett barn av tidens utveckling: det fanns ett behov av
organisering i biblioteksvärlden med alla nya tryckta böcker. Om 1600-talets
klassifikationssituation i allmänhet skriver Sjamurin:

Für die bibliothekarisch-bibliographische Klassifikation des 17. Jahrhunderts ist
kennzeichend die Festigkeit und weite Verbreitung des sogenannten
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Fakultätssystems, das mit der Gesnerschen Tradition verknüpft ist, an dessen
Schema jedoch wesentliche Korrekturen vorgenommen werden.79

(För 1600-talets bibliotekarisk-bibliografiska klassifikation är kännetecknande
fastheten och den vida utbredningen hos det så kallade fakultetssystemet som
förknippas med den Gesnerska traditionen, på vars schema väsentliga korrigeringar
har företagits. [min översättning])

Sjamurin vill tydligt betona den akademiska dominansen hos de tilltänkta
biblioteksanvändarna som rådde under 1600-talet. Detta kan naturligtvis bero på att
Sjamurin verkade i det kommunistiska Sovjet där propagandan löd att alla skulle ha
samma rätt till kunskap och dylika förmåner, och att främjandet av vissa personers
akademiska karriärer skulle hota den där rådande ideologin. Jag har tidigare nämnt att
det finns viss anledning att vara kritisk mot Sjamurins rön av just denna anledning.
Emellertid är den historiska bild han ger förvisso korrekt i det mesta, och därför har jag
valt att ta upp hans forskning.

Så tidigt som år 1674 kom det ut en bibliotekskatalog i England, kallad
Bodleiankatalogen. Dess fullständiga originaltitel var ”Catalogus impressorum librorum
Bibliothecae Bodlejanae in Academia Oxoniensi : Curä & operä Thomae Hyde”, och
den inleddes med några regler för de katalogiseringsprinciper som man tillämpat i
utverkandet av katalogen. Dessa regler torde vara bland de tidigaste formulerade
reglerna för katalogisering, och katalogen som de hörde till var en förteckning över
böckerna i det på den tiden mycket stora och betydelsefulla Bodleianbiblioteket i
England. Detta bibliotek styrdes av Sir Thomas Hyde, och i inledningen till katalogen
skriver han en hel del om katalogiseringens svårigheter, samt den otacksamma uppgift
det är att bekämpa dem då människor i allmänhet tyckes tro att det är ett mycket enkelt
jobb att skriva ner titlarna på några böcker. Han begagnar sig av kraftiga ordalag för att
få allmänheten att förstå hur hårt han slitit.

In the colossal labor, which exhausts both body and soul, of making into a [sic!]
alphabetical catalog a multitude of books gathered from every corner of the earth
there are many intricate and difficult problems that torture the mind.80

När han sedan kommer till regler för huvuduppslag för böcker med anonyma författare
lyder reglerna:

Compilations:
Enter under such words as Lexica, Concordantia, Jus, Concilia, those books which
are likely to be thumbed to pieces by use, but enter others (not in demand) unde
rplace or editor.
Other anonymous books are to be entered under person referred to or under a subject
word.81

Det är en intressant tanke att en person som endast nämns i titeln på en bok ska vara
avgörande för katalogiseringen av den, och denna metod torde vara ganska sparsamt
tillämpad. Antagligen gäller den mest för verk där hela titeln är mindre känd och ofta
förkortas till huvudpersonens namn. Exempel skulle kunna vara titlar som lyder något
liknande ”Den tragiska berättelsen om NN”, där ett huvuduppslag på ”tragiska”, eller
det första substantivet (vilket har varit en utbredd metod) ”berättelsen” skulle te sig
meningslöst.
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Pettee fortsätter som en direkt följd på detta att Hyde ter sig som den förste som
formulerar den moderna katalogiseringsprincipen – bland annat att en litterär enhet bör
katalogiseras under en gemensam rubrik, inte varje exemplar för sig.

Dessa regler föregick alltså British Museums Rules for the Compilation of the
Catalogue med nästan tvåhundra år, men idén var samma. Det som var utmärkande för
de senare reglerna jämfört med tidigare regler, som liksom dessa uteslutande var tryckta
som inledningar till specifika kataloger, var framför allt att de formulerades av en grupp
män som auktoriserats för just detta ändamål av museet, och att de sedan kommit att stå
självständiga under namnet ”Rules”.

Vad gäller böcker med anonyma författare påminner British Museums regler (”Rules”)
gällande huvuduppslag lite om Bodleiankatalogens. Pettee hänvisar här till regel
nummer nio av de 91 ”Rules”, vilka finns tryckta i sin helhet i ett inledande kapitel av
boken Foundations of Cataloging.

IX. Any act, resolution, or other document purporting to be agreed upon,
authorized, or issued by assemblies, boards, or corporate bodies, (with the exception
of academies, universities, learned societies, and religious orders, respecting which
special rules are to be followed,) to be entered in distinct alphabetical series, under
the name of the country or place from which they derive their denomination, or, for
want of such denomination, under the name of the place whence their acts are
issued.82

Dessa ”Rules” har granskats ofta och omsorgsfullt, men på det hela taget har de stått
kvar och kunnat tillämpas genom tiden. J. H. Bowman har beskrivit uppkomsten och
diskussionerna bakom uppkomsten av några av reglerna i sin artikel Changing
Cataloging Rules in Relation to Changing Patterns of Publication, i tidskriften
Cataloging and Classification Quarterly. I avsnittet om anonyma verk skriver han,
angående dispyten mellan Panizzi, den ansvarige för gruppen som utarbetade reglerna,
och de förtroendevalda på på museet:

A major disagreement was over the treatment of anonymous works: Panizzi favored
direct entry under the first word of the title, whereas the Trustees wished to retain the
previous system of entering the work under some significant word chosen from the
title.83

Bowman fortsätter med att beskriva utvecklingen:

In the case of anonymous works, however, the desire to enter them under some
important word rather than the first word persisted, even though this was
inconsistent with the treatment of works which had authors. Panizzi well knew that
the choice of such a word would be liable to differing interpretations and this was
why he favored entry under the first word of the title. He was overruled [- - -].84

Panizzi är ett viktigt namn i katalogiseringens historia. De regler han var ansvarig för att
utforma, British Museums 91 ”Rules”, är som sagt mycket betydelsefulla för
utvecklingen av allmängiltiga katalogiseringsregler, och själv står han för mycket
nytänkande. Inte minst ovan nämnda idé om anonyma verks huvuduppslag på det första
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ordet i titeln oavsett ordets betydelse har haft stort inflytande på hur katalogisering
utförs idag, även om den alltså mötte motstånd från början.

Uppenbarligen är det inte en helt problemfri uppgift att katalogisera verk som hamnar
utanför normerna, och man kan tänka sig att de förtroendevalda på the British Museum
gärna ville ha det som det alltid varit, kanske mest av bekvämlighet, eftersom man
ansåg det onödigt att ändra på ett system som tycktes fungera till belåtenhet. Nya idéer
har sällan tagits emot med öppen famn i historien.

Pettee betonar i sin artikel hela tiden vikten av att se en titel som en litterär enhet, och
att hämta huvuduppslaget från denna enhet och inte från det enskilda exemplaret av en
bok. Denna uppfattning bör dock ha fått generell acceptans ganska sent, möjligen först
på 1800-talet, även om det gjordes försök att etablera idén tidigare. Thomas Hyde
medgav på 1600-talet att regeln skulle gälla för översättningar, och i British Museums
”Rules” från år 1841 gjordes speciella undantag i favör för denna regel enbart för bibeln
och Imitatio Christi.

Senare på 1800-talet, år 1876 formulerade emellertid en katalogisatör i Boston vid namn
Charles Ammi Cutter en samling regler under titeln ”Rules for a printed dictionary
catalogue”. Detta var ett första försök till mer eller mindre allmängiltiga regler för
katalogisering, och om inte annat har de försett biblioteksvärlden med en tumregel,
Cutters allmänna lag:

”Make the author entry under the name of the author, whether personal or corporate,
or some substitute for it.”85

Formuleringen ”some substitute for it” gör det möjligt att hålla mer konsekvent på
regeln att upphovsmannen alltid ska vara huvuduppslag, i och med att det blir friare att
bestämma vad som kan tolkas som ”substitute”. Emellertid kan formuleringen
ursprungligen ha avsett att täcka endast pseudonymer som ersättning för författarens
namn – detta är en fråga som dessvärre kanske bäst besvaras med hjälp av mer kunskap
om dåtidens terminologi och förhållanden än vad jag besitter.

Cutter stramar genom detta till begreppet anonymi i och med att fler verk än tidigare kan
sägas ha en upphovsman som huvuduppslag. Detta gör katalogiseringsarbetet aningen
bekvämare.

This reduces the class anonymi to modern works where personal authorship is
unknown, to the anonymous classics, and to works of multiple authorship –
periodicals, almanacs, etc. For these classes Cutter has a section”Title entry,” a
caption which has persisted and is repeated in our present code.86

Ännu när Julia Pettee skrev sin artikel 1936 hade det inte kommit ut några nyare
generella regler än Cutters, men än idag kan man nog säga att Cutters regler ligger i
grunden för de gängse katalogiseringsprinciperna. Pettee skriver:

We find in Cutter, fixed for all time, I believe, the two fundamental principles of the
modern author catalog:
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The author catalog is more than a finding list of separate and particular books. It
deals with literary units and its function is to assemble under a convenient heading
all issues or forms of the same literary unit.
The most satisfactory method of doing this is through the attribution of authorship,
using as heading the name of the person, or corporate body responsible for the work,
or using as a substitute for author heading, a conventional name not derived from the
title-page but from the literary source of the book or document.87

Man kan alltså se Cutter som en av den moderna katalogiseringens fäder, på grund av
dessa hans två huvudprinciper, som fortfarande får anses som gällande och tillförlitliga
metoder.

3.2 Klassificering av sagor

Jag har redan i föregående kapitel tagit upp mycket av den bibliografiska
katalogiseringen av anonyma verk i allmänhet, så i det här kapitlet kommer jag mest att
ta upp olika exempel på sagoklassifikationer som jag stött på i mitt letande efter
litteratur. Dessa klassifikationer är dessutom oftast ordnade efter innehållsliga motiv i
berättelserna som sådana, och därför bör man benämna dem etnologiska klassifikationer
snarare än bibliografiska; och det är viktigt att vara medveten om denna skillnad mellan
bibliografisk klassificering och den mer tematiska klassificeringen som dessa så kallade
etnologiska klassifikationer står för.

Medan karakteristika för skrivna litterära enheter bäst anges i hårda fakta, såsom titel,
upphovsman, tryckår, tryckort etc., anges karakteristika för folklig, muntligen
förmedlad litteratur hellre i mjuka fakta, såsom motiv, huvudperson, händelser, etc.
Därför har de förteckningar över sagor som uppnått störst framgång och användbarhet
varit organiserade efter innehållsmässiga klasser hellre än alfabetisk ordning. Vid
sökning efter en viss saga i en förteckning har man mindre hjälp av bibliografiska
uppgifter än en systematisk uppställning över motiv, eftersom sagor sällan publiceras
ensamma, och det oftare är motivet och handlingen man är ute efter än en litterär enhet
eller ett visst tryckt dokument.

Vi ska emellertid få se att bibliografiska uppgifter, som till exempel utgivningstekniska
detaljer, inte alls har varit omöjliga att få med i dylika förteckningar. Såväl det stora
verket av Aarne och Thompson som de mindre försöken till sagoförteckningar av af
Klintberg och Bäckström innehåller anmärkningar om var varje saga finns nedtecknad
och var nedteckningen ägt rum..

För fullkomlighetens skull bör nämnas ett par artiklar i tidskriften Arv som, även om jag
inte tagit upp dem som auktoritativa referenser, berör ämnet för den här uppsatsen. De
heter Computer Retrieval Techniques and Indexing as Tools for Text-Analysis (Imants
Freibergs) och Cataloguing Open-Structured Narratives : the General Catalogue of the
Pan-Hispanic Romancero (Beatriz Mariscal Hay), och finns båda publicerade i
årsskriften Arv, upplagan från 1992. Arv är en tidskrift som tar upp nya och gamla rön
om folklitteratur från hela världen; men dessa två artiklar jämte två artiklar ur 1993 års
Arv, vilka jag ska ta upp senare i detta kapitel, var de enda jag kunde finna i de senare
årgångarna av tidskriften som behandlade klassificering och organisering av sagor.
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Jag har också hittat en klassifikation gjord över afrikanska folksagor, A Classification of
the Folktales of the Northern East African Cattle Areas by Types, av Erastus Ojo
Arewa, och detta är en maskinskriven avhandling som refererar till och bygger på Antti
Aarnes stora klassifikation The Types of the Folktale, vilken jag också ska titta närmare
på senare.

Framför allt tittar jag på ett försök till sagokatalog som utfördes av Bengt af Klintberg
på 1960-talet, och som han berättar om i artikeln The Types of the Swedish Folk Legend
: Report on an Unfinished Catalogue i årsskriften Arv från 1992.

Anledningarna till att de klassifikationer av sagolitteratur som jag funnit nästan
uteslutande är av andra typer än bibliografiska, har i viss mån kommit till synes i de
tidigare kapitlen, där svårigheterna med bibliografiskt arbete överhuvudtaget har
granskats, liksom sagolitteraturens särdrag. Varför sedan normen för katalogisering
började baseras på faktorer som är mer typiska för vetenskaplig och författad litteratur
än för muntliga berättelser (till exempel huvuduppslag på författare, enhetlighet i titel,
katalogisering av litterära enheter framför enskilda bokexemplar etc.) har likaledes
antytts i tidigare kapitel – främst kapitel 3.1.2, Katalogisering efter 1500.

Eftersom katalogiseringsprinciperna således från början baserades på litteratur av annan
typ än sagor kom dessa att hamna utanför katalogiseringsarbetet lite. I kapitel 2.2, Den
historiska synen på sagolitteraturen, framkom också rön om att sagorna behandlats
annorlunda än annan litteratur, men snarare på grund av ett upphöjande av dem än
tvärtom. Likafullt blir emellertid den slutliga effekten att sagor förblir
svårkatalogiserade i och med att de ställs utanför den vanligen katalogiserade
litteraturen. Men regelrätt, bibliografisk katalogisering av sagor ter sig som sagt inte helt
relevant, då den etnologiska sagoforskningen är mer hjälpt av förteckningar över
sagomotiv än kataloger över tryckta dokument.

Vad man således kan ta upp i ett sådant här kapitel är olika metoder för
sagoklassificering som kommit upp genom tiderna. Många av de etnologiska
sagokatalogerna går tillbaka på ungefär samma principer, så en jämförelse mellan dem
blir hårfin.

För att börja med klassificering på europeiskt område har där gjorts flera försök att
klassificera sagor efter motiv i innehållet. På senare tid har man, som jag kommer att ta
upp längre fram i detta kapitel, emellertid löpt en risk att snärja in sig i alltför
vetenskapliga och invecklade resonemang i kategoriseringen av litteraturen i fråga, och
därmed inte åstadkomma så mycket till färdigt resultat. Det har naturligtvis gjorts listor
över sagor som sedan gammalt sammanställts i tryckta utgåvor, till exempel av bröderna
Grimm; men dessa listor är snarare att betrakta som innehållsförteckning till respektive
samling och underlättar endast återfinnandet av en viss saga i den aktuella samlingen.
Detta visar i viss mån på det fruktlösa i att försöka ställa upp förteckningar över
sagoutgåvor, eftersom dessa listor ändå kräver tillgång till den aktuella samlingen; och
även om man har den litterära enheten i händerna måste man ofta slå upp varje saga för
att vara säker på att finna den man söker, då enbart titlarna sällan ger hundraprocentig
information om sagorna.

Vad man istället sannolikt efterlyser som sökare efter vissa enskilda sagor eller
sagovarianter är en förteckning över motiv förekommande i sagor från olika geografiska
områden och tidsperioder, innehållande möjligen en kort synopsis över sagans handling
samt var den går att få tag på, det vill säga mer av en klassificering av sagorna och
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sagotyperna. Denna önskan förstod Antti Aarne, som 1910 utarbetade en klassifikation
efter just de principer som jag nämnt ovan. Hans klassifikation täckte främst norra och
västra Europa, och även om den utökades 1961 av Stith Thompson är den fortfarande
inte helt tillfredsställande som universell förteckning. Den är dock det resultat som
kommit närmast detta mål, och jag kommer senare att ta upp mer om den.

Ännu noggrannare var Per Olof Bäckström, som redan 1845 gav ut första bandet av en
samling svenska sagor, legender och äventyr, under namnet Svenska folkböcker. Han
eftersträvade uppenbarligen samma mål, genom att han noggrant förtecknade var
sagorna fanns upptecknade och utgivna, samt vilka lokala, främst europeiska varianter
som fanns. Bäckström bifogade dock sagorna i sin helhet, och en mycket utförlig
synopsis av de varianter han funnit. Detta är hedervärt i ett avseende: sökaren slipper
sedan leta upp den specifika sagan i en annan samling som klassifikatören nämnt vid
namn – det är bara att fortsätta läsa där man är. Emellertid framkommer den naturliga
bristen att samlingen blir långt ifrån fullkomlig. Den geografiska täckningen är
begränsad till Sverige, och sagornas motiv blir inte alls noga genomgånget. Allt som allt
finns tre sagor upptagna i det första bandet, och fjorton sagor, legender och äventyr i det
andra. Det är med andra ord en samling som syftar till att vara just en samling sagor
med tillhörande kommentarer om varianterna; klassifikationer där varianterna togs upp
som huvudobjekt hade ännu inte börjat dyka upp.

Emellertid är det intressant att märka att viljan att betona de olika varianternas och
motivens betydelse i en sagosamling skönjs så tidigt som 1845. Bröderna Grimms första
utgåva av deras sagosamling hade vid den tiden bara lite mer än trettio år på nacken, och
den innehöll inte många kommentarer om sagornas motiv eller parallella varianter från
olika platser. Även om alltså arbetet med sagosamlande i sig var en tämligen ny form av
litterärt arbete började man i Sverige, och säkerligen på fler platser (även om jag inte
funnit några exempel), att ta upp paralleller och gemensamma drag i olika lokala
varianter redan samma sekelhalva.

Bäckström tar i förordet till sitt första band upp den syn på sagolitteraturen som rådde
vid tiden för utgivandet, och denna förtydligar hans motiv bakom att förteckna olika
utgåvor av sagorna:

Det är icke längre blott ur synpunkten af litterärhistoriska sällsamheter eller bidrag
till bedömande af ståndpunkten utaf folkets bildning, man egnar folkdikten – sången
och sagan – någon uppmärksamhet; man har äfven alltmera allmänt börjat erkänna,
att dessa enkla dikter gömma en rik skatt af sann poesi, hvadan de ock i all sin
konstlöshet och enfald – detta ord taget både i dess äldre och sednare betydelse –
vida mer anslå ett sannt poetiskt sinne, än många af de, visserligen formskönare,
men andefattigare, dem de bildade klasserne en lång tid beundrat; [- - -].88

Denna syn stämmer i viss mån överens med den allmänhetens syn som framkom i mitt
kapitel 2.2, Den historiska synen på sagolitteraturen, närmast genom att sagolitteraturen
anses som något som står utanför annan litteratur men inte nödvändigtvis ovanför eller
nedanför. Således kan Bäckström tyckas vara något av en pionjär, åtminstone inom det
svenskspråkiga området, vad gäller klassificering av sagor och deras varianter. Dock
måste man uppmärksamma att Bäckströms rapport antyder en negativare syn på sagor
än de rön jag kommit fram till i mitt arbete. Bäckströms vittnesbörd förtjänar en viss
trovärdighet, eftersom de forskare jag citerat tidigare var mycket hängivna sagoforskare,
och som sådana kan de ha gett en alltför subjektiv bild av saken.

                                                
88 Bäckström (1845), s. 1
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Bäckströms förteckning över sagornas varianter tar upp mestadels publiceringsfakta.
Det var en bibliografisk förteckning snarare än en förteckning över enskilda sagomotiv;
och alltså kan vi här ha att göra med ett av de få exempel på bibliografiska ambitioner
med sagor som finns, även om den bibliografiska formen inte på något sätt är enhetlig
eller särskilt effektiv. En saga kan redogöras för på följande sätt (det följande är enbart
ett kort utdrag ur den fulla redogörelsen):

Askungen.
Denna saga är en av de mest spridda; man igenfinner den i en mängd mer eller
mindre skiljaktiga uppteckningar hos de flesta europeiska folkslag.

På italienska förekommer densamma i Basile’s Pentamerone. I, 6, under
titel: ”La gatta cenenterola”. En dramatisk bearbetning är den bekanta operan La
Cenenterola med musik af Rossini.

På fransyska finner man den bland de af Charles Perrault (född 1633, död
1703) utgifna Contes de ma mère l’Oye. Histoires ou Contes du temps passé. Paris
1697, under titel: ”Cedrillon ou la petite Pantoufle de verre” (sedermera avtryckt i [-
- -] och flerstädes), hvilken uppteckning utgör förebilden för den svenska folkboken
och blifvit dramatiskt bearbetad af Etienne i Cendrillon, [- - -] uppförd första gången
å Théatre de l’Opera comique i Paris d. 22 Febr. 1810 [- - -].89

Det finns som synes gott om information för den som är intresserad av olika utgåvor
och andra åskådliggöranden av sagans tema; men det är ingen direkt förteckning över
sagomotiven i korta drag, och där skiljer den sig från de flesta andra
sagoklassifikationer som gjorts, vilka mestadels varit av rent etnologiskt intresse. Verket
kan intressant nog sägas vara det närmaste katalog man kan komma när det gäller
folklitteratur, men det saknar som sagt uppenbart enhetliga katalogiseringsregler, och är
inte så värst användbart som katalog för sökning av utgivna texter.

För att sedan titta på senare tids klassificeringsarbete har jag letat i tidskriften Arv :
Nordic Yearbook of Folklore efter relevanta forskningsrön. Imants Freibergs artikel
Computer Retrieval Techniques and Indexing as Tools for Text-Analysis, publicerad i
Arv 1992, tar upp litauiska folksånger. Klassificeringsmetoden går ut på att ta nyckelord
från sångtexterna och ställa upp dem i alfabetisk ordning90. Detta är en metod som
passar bäst för sånger, eftersom det är lättare att plocka ut enskilda nyckelord ur
sångtexter än ur sagor, som i allmänhet är längre och mer komplexa. Även Beatriz
Mariscal Hays artikel Cataloguing Open-Structured Narratives : the General Catalogue
of the Pan-Hispanic Romancero från samma nummer av tidskriften inriktar sig mest på
sånger, närmare bestämt romanser från Spanien och den hispaniska kulturen91.

Ingen av dessa metoder är helt lämplig för sagohantering, och alltså är artiklarna inte
alldeles relevanta för detta arbete, men såsom förteckningar över folklitteratur förtjänar
de att nämnas. Dessutom är det anmärkningsvärt att de tar upp metoder att ställa upp
uppslagsord alfabetiskt i en genre som ofta i stor utsträckning saknar hårda fakta,
nämligen folklitteratur. Dock får man tänka på att sånger ofta har en mer fastställd form
varur det går att utvinna specifika sökord lättare än ur långa berättelser, som sagor och
legender.

Marjatta Jauhiainen jämför i sin artikel The Main Themes of Finnish Supernatural
Legends and Problems of Classification (Arv, 1993), den gamla tidens vidskepelse och
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skräck för det övernaturliga med dagens rädsla för AIDS och kärnvapen. Utifrån denna
jämförelse går hon sedan vidare till att ta upp metoder för klassificering av framför allt
de finska dragen i övernaturliga berättelser. Den klassificeringsmetod hon tar upp,
praktiskt tillämpad i ett finskt index, gäller främst legender och berättelser om
övernaturliga varelser, men metoden skulle kunna vara tillämplig även för andra
folksagor. I stora drag är indexet ordnat på följande sätt:

The Finnish legend index is a national archive index intended for practical purposes.
Its 15 main categories can accommodate all the older supernatural belief legend
material – legends, motifs, memorates or beliefs on which legends are based. Thanks
to the cross-references to other genres of folklore (especially the prose tradition) it is
possible to locate the same theme wherever it occurs in the folklore material. This is
useful for many reasons, and possible to implement at national level. In addition,
fragments may, especially in the final stages of ancient lore, contain relics of a
broader tradition. [- - -] The Finnish index is chiefly based on the classification of
actants: the same legend or motif has a separate entry for each individual role.92

Denna ganska enkla metod tycks trots allt tillräckligt effektiv för en etnologisk och
tematisk klassifikation av sagor. Emellertid är det ett digert arbete att sammanställa en
någorlunda universell katalog över sagor och sagomotiv enligt den här
klassificeringsmetoden, och det har uppenbarligen inte gjorts i sin helhet ännu.
Dessutom kan man anta att en universell förteckning över sagor måste bli långt mer
komplex än en klassificering över finska övernaturliga legender. Balansgången måste
alltid bli mellan det praktiska behovet och den rimliga mängden arbete i uppställandet
av verket. Jauhiainen betonar förvisso betydelsen av att ta hänsyn till det praktiska
behovet hos en potentiell användare av klassifikationen, men påpekar samtidigt att det
finns gränser för vad som är meningsfullt att eftersträva i en klassificering av
legendmotiv:

Strict logic is not always possible in an archive system founded on practical needs,
but exhaustive systematic references make up for many theoretical shortcomings.93

Bengt af Klintberg fick på 1960-talet i uppgift att göra en katalog över svenska
folksagor. Katalogen blev aldrig fullbordad, men han skrev en artikel om arbetet.
Artikeln trycktes i 1992 års Arv och heter The Types of the Swedish Folk Legend :
Report on an Unfinished Catalogue. Av vad som kommer fram i artikeln verkar
metoden ha varit funktionell, men omständligheten hos arbetet i kombination med de
allmänna klassificeringsproblem som finns hindrade författaren från att fullborda
arbetet. Att överhuvudtaget ställa upp något som definieras som katalog har ju dessutom
visat sig såväl övermäktigt som meningslöst; och vad af Klintberg kan ha förlorat på är
ambitionen att göra en regelrätt katalog samtidigt som den skulle vara en tematisk
klassifikation över sagomotiv för etnologers och folklivsforskares användning.

Katalogen var uppbyggd på följande sätt, enligt af Klintbergs egen beskrivning:

My catalogue consists of 25 legend groups [- - -]. They are:

A. Fate. Omina | B. Miracles and Divine Punishment | C. Death and the Dead | D.
Unblessed Flying and Wandering Beings | E. Spirits of the Forests | F. Spirits of the
Waters | G. Spirits of Mountains and Mines | H. Domestic Spirits | J. Giants | K.
Trolls and Fairies | L. The Devil | M. The Parson | N. Sorcerers | O. Witches | P.
Tools of Witches and Sorcerers | Q. Human Transformations | R. Nature | S. Plague
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and Other Epidemics | T. Settlement | U. Churches | V. Treasures | W. Wartimes | X.
Kings and Nobility | Y. Crime and Punishment | Z. Unusual People94

Han ger sedan exempel på hur de enskilda referenserna såg ut – först stod rubriken för
undergruppen av sagor, sedan kom en kort synopsis över handlingen i sagotypen, under
denna en beteckning på den del av Sverige där berättelsen uppträtt och slutligen
referenser till de tryckta källor där sagan återfinns eller hänvisas till. Ett exempel på en
legend, väldokumenterad från Irland, och återfunnen i Sverige endast i Bohuslän, ser ut
så här:

WITCHES AS SEA WAVES. A person overhears talk between witches. They plan
to take the shape of waves and sink a ship. He warns the crew. Knives are directed
against the waves, and the witches get hurt.
Bo.
G. – Bergstrand: Bohuslänska no. 288, Tjörn p. 107; FmFt 1932 p. 118. – Almqvist
3057, Liungman 1208 B.95

Sedan går af Klintberg över till att ta upp de problem han råkade ut för i arbetet med
katalogen. Många av dem känns igen från tidigare kapitel i denna uppsats:

The problem of placing legend types under most appropriate headline often requires
considerations. If we take the legend about the call from the water [- - -] as an
example, we have to choose between three places in the classification where it could
be placed. These are ”Fate”, ”Spirits of the Water” and ”Nature: Lakes”. [- - -] I have
placed the legend under the headline ”Fate”, because it expresses a fatalistic belief
that the time and place of somebody’s death is decided beforehand and impossible to
avoid.96

En annan legend om en demonisk varelse vars drift är att göra personer som sover intill
varandra lika långa – antingen genom att dra i den kortare eller att hugga av den längre
– behandlar af Klintberg så här:

This legend has been told about a female forest being (skogsrå), a domestic spirit
(tomte) and a nocturnal ghost of a dead human (gast). None of the three dominates
quantitatively over the others [- - -]. I have placed it among the legends about gasts,
since many of these tell how this nocturnal ghost attacks people who spend the night
out in the open air and plays all kind of mischief to them [- - -].97

Även om Bengt af Klintberg är noga med korsreferenser i sin katalog tycks det som om
man måste vara beläst – helst lika beläst som af Klintberg själv – inom området
folksagor för att kunna ta till sig det utstuderade systemet i hans katalog. Lekmän och
även många mer insatta forskare borde kunna nöja sig med en enklare modell som inte
kräver fullt så mycket arbete av katalogisatören. Dessutom verkar det efter det exempel
på post som gavs ovan som sagt som om han hade ambitionen att göra såväl en tematisk
klassificering som en bibliografisk katalog över utgåvor och nedteckningar, och ett
sådant arbete kan lätt bli alltför digert. Det är troligt att af Klintberg körde fast i sitt
arbete mycket på grund av sin egen noggrannhet, en noggrannhet som i många fall inte
var nödvändig. Här är ett exempel på hur en systematisatör, på grund av sin egen
beläsenhet, ställer högre krav på sig själv än vad katalogens potentiella användare skulle
göra, och därmed misslyckas med att åstadkomma ett färdigt resultat överhuvudtaget.
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Detta bekräftas vidare i af Klintbergs artikel, när han tar upp flera av de problem han
ställdes inför:

But what to do when a legend has been split up in different redactions, where not
only the actants but also the plot differs? A wellknown legend in central Sweden
tells about a brownie (tomte) who is walking in the drizzle. ”Just a light drizzle”, he
says to himself. A man hits him in the head with a club, and the brownie says ”There
are some big drops, too!” This legend [- - -] has been told in another part of Sweden
about some fishermen and a ghost (gast). [- - -] A third redaction has been
documented in the coastal areas in western Sweden. [- - -] Here it is impossible to
have one single plot description, as in the Procrustes legend. I have placed the three
plot descriptions where they belong, that is under the headlines ”Domestic spirits”,
”Death and the Dead: Gasts” and ”Ship spirits”, together with cross references.98

Problemen känns igen, men lösningen av dem fungerar uppenbarligen ganska dåligt.
Här måste man i princip veta exakt vilken saga man är ute efter för att kunna leta upp
den. Af Klintbergs katalog tycks konstruerad mer för katalogisatörens egen skull än med
tanke på användarens bekvämlighet. Ett sista exempel på af Klintbergs hinder illustrerar
just detta:

Another problem that one often encounters when cataloguing legends is the
existence of two-episodic legends that can also be found as two separate legends.
Should they be presented under one or two numbers? Among the legends about the
female forest spirit (skogsrået) there is a popular legend which can be – and has been
– divided into two parts. [- - -]
I have given the first and second part two separate type numbers, the second one
following immediately after the first one, and indicated in the variant list which
variants have the composite form. It appears that the second part is documented as a
separate legend already in the first half of the 17th century, [- - -] and this makes it
likely that the composite legend was created out of two already existing separate
legends [- - -].99

Mycket av denna information är sådant som en lekman inte har någon användning av
alls, och som en mer professionell sagoforskare tar reda på genom andra böcker än en
katalog över sagor. Med tanke på af Klintbergs överarbetade inställning till arbetet med
sin katalog är det inte konstigt att den inte har blivit färdig. Man kan fråga sig om det
inte är bättre att få färdig en fullt tillräcklig, enklare klassifikation än att behöva vänta
på en katalog som bara ett fåtal förmår använda till dess fulla bredd. Med andra ord
behöver man inte vara en duktig och effektiv klassifikatör bara för att man kan sitt
specialämne till fulländning – ibland kan det rentav vara till nackdel att vara alltför
beläst.

Även om vi känner igen många av de problem som af Klintberg stötte på så finns det
givetvis flera olika – och i vissa avseenden bättre – sätt att lösa dem på. Vi har sett hur
af Klintberg gav sig an problemen från ett vetenskapligt perspektiv, och detta stramade
åt den potentiella användarkretsen. Redan uppdelningen i de 25 områdena komplicerade
det fortsatta arbetet, då gränserna mellan områdena var svåra att behålla intakta i en så
komplicerad och diffust definierad litteraturgenre som folksagor.

En enligt mångas åsikt lyckad metod står Antti Aarne för, i sitt stora verk The Types of
the Folktale som kom ut i sin originalform redan 1910 och reviderades och utökades av
Stith Thompson 1961. Detta verk, som har undertiteln A Classification and
Bibliography, satte normen för efterkommande sagoklassifikationer, och har använts
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som referens av många sagoforskare. Även i artiklar på Internet hänvisas det till Aarne /
Thompson och deras klassifikationsnumrering när man ska referera till en särskild
sagotyp (till exempel en serie nätpublicerade artiklar, skrivna, översatta eller redigerade
av D.L. Ashliman under en hemsida med samlingsrubriken: Folklore and Mythological
Electronic Texts100).

Storheten i Aarne / Thompsons arbete ligger synbarligen mest i graden av
anpassningsbarhet. Även om Aarnes första utgåva öppet utgav sig för att täcka
företrädesvis norra och västra Europa har senare klassifikatörer med förhållandevis få
modifikationer kunnat tillämpa hans och Thompsons klassificeringsmetoder på
berättelser från andra geografiska områden.

En tydlig indikation på det sistnämnda syns i en av de klassificeringar av sagor som jag
har hittat, A Classification of the Folktales of the Northern East African Cattle Areas by
Types, av Erastus Ojo Arewa. Där hänvisas det mycket till Aarne / Thompsons arbete,
som, trots att det ändå strävar efter att vara så universellt som möjligt, likväl på
kulturella grunder visar sig lite svårt att tillämpa på afrikanska sagor. Men ändå anser
författaren till verket att normen som ställdes upp av Aarne och Thompson är så
funktionell att det är värt att anstränga sig för att passa in även de afrikanska sagorna
där.

Undoubtedly the Aarne-Thompson Type Index has greatly facilitated scholarship in
folk narrative. Most folklore archives now arrange their collections according to the
Index. But in an endeavour to arrange the African material according to Aarne-
Thompson, as originally undertaken by the present author, there arise all kinds of
problems [- - -].101

Arewa fortsätter med att nämna att svårigheterna i hans arbete delvis kommer sig av att
Aarne / Thompsons verk främst avsåg att täcka nordvästra Europas sagokultur, och
senare hela det indo-europeiska området, samt att Thompson givetvis var medveten om
denna brist. Thompson skriver själv i förordet till sin utökade utgåva av Aarnes verk:

It would be a mistake to think that it could be extended to tales of such areas as
central Africa, the North American Indians, or Oceania. Each of those would need an
index based strictly upon its own traditions.102

Det som skiljer sig mest markant mellan den afrikanska indelningen av sagor och Aarne
/ Thompsons indelning är att mytologiska berättelser finns med i den afrikanska. De har
samlats under rubriken ”Stories of Origin”, och skulle väl kunna tyda på afrikanska
kulturers omfattande intresse av alltings ursprung och deras tendens att inkludera
religiösa motiv i de folkliga berättelserna. I Västeuropa är detta mindre påtagligt,
åtminstone under de senare århundrandena. Med denna och några ytterligare
modifieringar fungerar Aarne / Thompsons indelning synbarligen tillfredsställande även
på afrikanska sagor.

Om man nu jämför denna anpassningsbarhet hos The Types of the Folktale med den
katalog som Bengt af Klintberg försökte ställa upp synes det som om af Klintbergs 25
kategorier skulle vara ännu svårare att anpassa på afrikanska folksagor. The Types of the
Folktale tar upp endast fem kategorier, varav bara tre var med i Aarnes ursprungliga

                                                
100 se Folklore and Mythological Electronic Texts (elektronisk referens)
101 Arewa (1980), s. 4
102 Aarne, Thompson (1961), s. 8
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utgåva. Dessa var ”Animal Tales”, ”Ordinary Folk-tales” och ”Jokes and Anecdotes”.
Senare lade Thompson till kategorierna ”Formula Tales” och ”Unclassified Tales”103.
Arewa adapterade rakt av dessa kategorier i sitt arbete, med tillägget av kategorin
”Stories of Origin”, samt borttagandet av kategorierna ”Jokes and Anecdotes” och
”Unclassified Tales”. Klassen ”Animal Tales” utökades och detaljerades eftersom
afrikanska folksagor inkluderade såväl många fler djur som många fler karaktärsdrag
hos djur än de sagor som Aarne / Thompson tagit upp. Det är ändå ganska få ändringar
av originalkonceptet.

Om vi hypotetiskt skulle försöka tillämpa af Klintbergs klassifikation på afrikanska
folksagor ter det sig uppenbart att vi måste göra många fler och mer djupgående
ändringar. Till exempel har jag svårt att tänka mig att man bara rakt av kan placera
tillräckligt många afrikanska sagor under rubriken ”Trolls and Fairies” för att det ska bli
ett meningsfullt omfång på kategorin. Troll och älvor hör främst hemma i de djupa
skogarna, och har därför ingen anledning att behandlas någon annanstans än i
europeiska berättelser med deras tunga förankring i de stora europeiska skogs- och
bergsområdena.

Nu gjorde förmodligen af Klintberg givetvis inga anspråk på att göra en universell
sagokatalog, och hans klassifikation baserades troligen just på de folksagor som
uppträder i Sverige; men just därför tycks mig hans katalog så mycket mer överarbetad.
Ett mindre geografiskt områdes berättelser borde rimligen behöva färre huvudkategorier
än mer universella berättelser. Ändå har af Klintberg tagit med fem gånger så många
kategorier som Aarne / Thompson, som ändå lyckas täcka hela det indoeuropeiska
området och dessutom, med vissa modifikationer, även andra delar av världen.

För att komma fram till en metod som kan användas av så många som möjligt och vara
så universell som möjligt är det alltså bättre att vara mindre specifik i sin definition av
kategorier. Till exempel bör af Klintbergs nyss nämnda kategori ”Trolls and Fairies”
motsvaras av Aarne / Thompsons term ”Supernatural Helpers” eller ”Other Tales of the
Supernatural”, båda underrubriker under ”Tales of Magic”, i sin tur under ”Ordinary
Folk-tales”104. På så sätt kommer man undan åtminstone ett problem som af Klintberg
fastnade på: nämligen när en saga förekommer i olika, snarlika varianter där den största
skillnaden är karaktären hos den centrala övernaturliga varelsen (se ovan).

Även problemet med olika sagomotiv som ibland sätts ihop till en längre saga kringgås
med Aarne / Thompsons metod, i och med att deras arbete i regel bara klassificerar de
abstrakta motiven i sagorna. Olika sagor med samma motiv får samma klassifikation
med tillägg av bokstavskoder för att särskilja dem. Exempel på referenser i The Types of
the Folktale kan se ut så här:

407 The Girl as Flower. A maiden is transformed into a flower [D212]. A man
breaks a stalk and she becomes human again [D711.4]. He takes her as his wife
[T101]. Cf. Type 652.
[- - -] – Estonian 1; Lithuanian 2; Danish 1, Grundtvig No. 42; German 5; [- - -]
407A The Bayberry Child. Because of hasty wish of a barren mother she bears a
bayberry. Eventual disenchantment and marriage to prince (as in Type 409A).
Greek (407*) 7, Hahn I 163 No. 21.
407B The Devil’s (Dead Man’s) Mistress. Her mother, father, brother and sister
die; to be rid of her supernatural husband, she, too, dies. From her grave a flower

                                                
103 Se Aarne, Thompson, s. 19-20
104 Aarne, Thompson, s. 19
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springs up which changes into a girl. The prince (gentleman) rescues the girl from
her former lover and weds her.
BP II 126. – Lithuanian (*368) 16; Hungarian (365I) 16; Serbocroatian 4.105

Här ser vi klart och tydligt vad motivet går ut på. Genom att bara ta upp de mest
grundläggande dragen i en sagas motiv blir katalogen effektiv och lättöverskådlig, och
sedan nämner katalogen i vilka språkområden sagan påträffats. Mer än så behövs inte.

Bara det anseende Aarne / Thompsons klassificering rönt över hela världen tyder på att
ett enkelt och tillämpningsbart klassifikationssystem är att föredra; och märkvärdigt nog
tycks det råda större enighet i klassificeringen av sagor över världen än i
klassificeringen av annan litteratur, där man haft betydligt längre tid på sig och lagt ner
sammanlagt mycket mer energi på att försöka hitta en universell metod för
klassificering. Men detta kan man kanske också tacka sagornas särställning för – just
eftersom de inte ägnats så mycket uppmärksamhet och arbete i utvecklandet av
klassifikationsmetoder blev det lättare för en av de få metoder som alls utarbetades att
vinna mark där konkurrensen inte var så stor.

                                                
105 Aarne, Thompson, s. 135
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4 Diskussion och slutsatser

I denna uppsats har jag försökt ta reda på hur sagolitteratur har organiserats i historien,
och hur de har betraktats såsom litteraturgenre. En viktig åtskillnad gjordes, mellan
bibliografisk och etnologisk klassifikation, där den förra syftar till att underlätta
återvinningen av främst litterära dokument av alla slag. Den så kallade etnologiska
klassifikationen, däremot, är tänkt att hjälpa till vid finnandet av sagor med liknande
motiv och innehållsliga drag. Båda typerna av klassifikation tycks alltså fungera på i
stort sett samma sätt, genom att de båda är tänkta att underlätta återvinning av
information. De skiljer sig dock markant från varandra i det att bibliografiska data måste
ställas upp på andra sätt än ”mjukare” fakta, som innehåll och handling.

Man kan emellertid i de rön som framkommer i uppsatsen lägga märke till att
organiseringen av böcker och litterära enheter med tydliga hårda fakta, såsom
namngivna titlar, upphovsmän, tryckår, tryckorter etc., har utsatts för större oenighet
och stridigheter om metoder än organiseringen av sagor, som ofta inte alls har lika
tydliga data att sorteras efter. Detta är intressant, då det borde vara lättare att uppnå
enhetliga metoder när förutsättningarna är tydliga, som fallet är med den författade
konstlitteraturen. Detta kan förklaras med ett antagande att ett mer omfattande område,
som konstlitteratur, har lättare att dra till sig ett större antal teoretiker med olika metoder
än ett mindre område, som sagolitteratur.

Sagolitteraturen har i sin tur lyckats dra till sig i stort sett en riktigt auktoritativ
klassifikatör, och det är Antti Aarne, som 1910 gav ut sin The Types of the Folktale
(reviderad och kraftigt utökad 1961 av Stith Thompson). Denna har kommit att bli den
mest dominerande klassifikationen över sagor i världen, även om den uttalat riktar in sig
främst på berättelser från det indo-europeiska området. Den är uppbyggd enligt ett
tematiskt mönster, och klassas därför bäst som en etnologisk klassifikation, liksom de
flesta sagoklassifikationer som gjorts.

Sparsamheten i bibliografiskt arbete när det gäller sagor har fört med sig den fördelen
att det inte utvecklats ett otal mindre system av klassificerings- och
katalogiseringsregler för sagor, utan de allra flesta sagoklassifikatörer och sagoforskare
har tacksamt anammat Aarnes grundläggande regler för klassifikation av folksagor och
folksagomotiv. Dessutom tar Aarnes klassifikation upp bibliografiska uppgifter om
sagonedteckningar och i viss mån sagoutgåvor, och kan således till viss del jämföras
med bibliografiska kataloger över författad litteratur. Dock överträffas den i detta
avseende av Per Olof Bäckströms Svenska folkböcker, där de bibliografiska uppgifterna
behandlats med mycket stor ambition, men på ett ganska ineffektivt sätt. De
katalogiseringsregler som uppkommit för den gängse tryckta litteraturen har inte
tillämpats av Bäckström, och de skulle antagligen inte heller kunna tillämpas helt
problemfritt. Behovet av traditionella kataloger inom området folklitteratur kan inte
heller sägas vara särskilt stort, då man inom sago- och folklivsforskningen har större
nytta av tematiska förteckningar över sagornas enskilda och gemensamma drag.

Även om alltså klassificering av sagor borde bjuda fler och större svårigheter, med sin
frekventa avsaknad av uniform titel, författare etc., har det alltså gått lättare och
smärtfriare att utveckla och tillämpa enhetliga klassificeringsregler för dem än för övrig,
författad litteratur, som med sina hårda fakta mer eller mindre kräver enhetliga,
bibliografiska katalogiseringsregler. Sagolitteraturen klarar sig undan det genom att
behöva en mer innehållsmässig klassifikation genom sin avsaknad av exakta uppgifter.
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Här får man dra en skarp gräns mellan de olika typerna av litteratur respektive de olika
typerna av klassifikation. Författad litteratur har, genom sina ofta entydiga fakta vad
gäller uppslagsord som titel och upphovsman, inbjudit många olika människor att
utforma egna regler för katalogisering av den, och därigenom kommit dem att bli oense
om vilka regler som ska gälla.  Ibland kan det således underlätta för en litteraturgenres
organisering om den saknar hårda fakta. Å andra sidan kan man anta att det
överhuvudtaget bör ha krävts en större arbetsinsats att ställa upp regler för ämnesvis
(etnologisk) klassificering än för litteratur med tydligare avgränsade uppgifter.

Jag kan alltså konstatera att man har fått klassificera sagolitteratur på annat sätt än
skriven konstlitteratur, och att man inte kan tala om klassificering på samma villkor för
de två nämnda genrerna. Vad gäller sagolitteraturen har klassificeringen fått göras med
innehållsmässiga motiv som bas för att överhuvudtaget vara relevant för den potentiella
sökaren av folksagor. Den gängse bibliografiska klassificeringsmetodenter sig både svår
och meningslös att tillämpa på sagolitteraturen.

En del av diskussionen och slutsatserna i denna uppsats har varit löpande i själva
uppsatskapitlen i direkt anslutning till presentationen av fakta, och i detta
diskussionskapitel vill jag därför desto noggrannare ta upp besvarandet av de tre
grundläggande frågeställningar som jag ställde upp i inledningskapitlet. Dessa var:

1) Hur har människor betraktat sagor och folkberättelser i förhållande till övrig
litteratur, och hur har denna syn påverkat den bibliografiska hanteringen av
litteraturen i fråga?

2) Hur har man med största framgång organiserat sagor och folklore genom historien,
bibliografiskt och etnologiskt?

3) Hur kan katalogiserings- och tryckmöjligheter förändra karaktären hos, och
omvärldens syn på, en litteraturgenre som tidigare varit mestadels muntlig?

Jag ska nu se efter vad jag har fått för tillfredsställande svar på dessa frågor, en och en.

Den första frågan behandlade jag främst i kapitlet 2.2, Den historiska synen på
sagolitteraturen, och där kom jag fram till att synen på sagolitteraturen varit positiv från
omvärlden. Detta kan också bero på att de som skrivit sagolitteraturens historia naturligt
varit mycket välvilligt inställda till litteraturen. Citatet från förordet till Bäckströms
Svenska folkböcker (1845) på sidan 47 i denna uppsats visar att det förvisso fanns en
pejorativ syn på sagorna som litteratur betraktade. Men den slutgiltiga insikten som
framträder i forskningen bakom kapitlet i fråga är framför allt att sagorna har betraktats
som helt skilda från övrig litteratur, och på ett helt annat plan som inte är ens jämförbart
med denna, vare sig till fördel eller nackdel för någon av litteraturtyperna.

Följdfrågan till den första frågan kan anses besvarad med att sagor de facto har
behandlats annorlunda än annan organiserad litteratur och katalogiserats i mindre
utsträckning. Detta har sin grund i att normerna för katalogiserandet baserar sig på
vetenskaplig och / eller övrig författad litteratur, skönlitteratur eller annan, snarare än att
samhället skulle ha sett ner på genren som sådan. Vad som däremot tycks tydlig är en
tendens hos folkkulturvetarna att upphöja sagogenren över annan litteratur, och denna
tendens har allt annat än främjat sagornas anpassningsbarhet till de gängse praktiska
katalogiseringsmetoderna. Man har i förlängningen alltså med denna allra bästa vilja om
något försvårat återfinnandet av enskilda sagor genom att uppmuntra deras åtskillnad
från övrig normbildande litteratur.
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Den andra frågan, gällande definieringen och lösningen av sagornas
klassificeringsproblem, besvarades till största delen i kapitel 3.2, Klassificering av
sagor. Här framkom att bibliografisk katalogisering av sagor gör sig mycket svår, på
grund av sagornas karaktär av kortare anonyma berättelser, och att
katalogiseringsnormerna, såsom nämndes ovan, baserats på längre författade verk. Att
det har blivit så har att göra med en i och för sig förståelig strävan efter att göra en bok
till en litterär enhet snarare än till ett enskilt exemplar i katalogiseringsarbetet. För att
åstadkomma detta har det underlättat bland annat att ha författarens namn som
huvuduppslag. Redan här komplicerar sagorna katalogiseringsarbetet genom att inte ha
någon enskild författare.När man ändå har velat ställa upp sagor i förteckningar har man
därför löst detta problem med att i möjligaste mån ha huvuduppslag på sagans titel
alternativt namnet på någon central person i berättelsen.

Detta kompliceras vidare av att det ofta finns många olika titlar på en och samma saga,
och att det ofta finns många hårfina varianter av samma saga. Dessa båda problem har
man löst på lite olika sätt genom historien. Den i etnologiskt avseende mest funktionella
lösningen består i att man hellre förtecknar de lösa sagomotiven än sagorna som sådana
i en förteckning över sagor. Denna metod har idkats av Aarne och Thompson i deras
stora sagoklassifikation The Types of the Folktale, vilken framstår som den effektivaste
och mest heltäckande metoden som framkommit för att klassificera sagor. Det är också
den mest relevanta metoden att klassificera sagor, då sagor sällan ges ut som egna
monografier, utan snarare kännetecknas av särskilda och gemensamma motiv som är det
som är intressant för den som söker efter en viss saga.

Man kan också iakttaga att många sagoanalyser som kommit ut efter 1961, då
Thompsons reviderade version av Aarnes verk kom ut, bygger på denna klassificering
av enskilda motiv i folksagor och hänvisar till den uppdelning och numrering som
återfinns där. Det är bara att hoppas att det efter samma principer görs fler
klassifikationer även över sagor som inte primärt omfattas av Aarne / Thompsons
arbete, så att det kan uppstå en form av enhetligt, funktionellt tillvägagångssätt i
sagoklassificeringen. Ett lyckat exempel på detta är Arewas klassifikation av afrikanska
folksagor, som tyder på att Aarne / Thompsons klassifikationssystem efter några
modifikationer kan tillämpas även på sagor för vilka det inte var avsett från början.

Den tredje frågan har varit svår att hitta svar på, men jag har gjort försök härtill mer
eller mindre i alla kapitel, och framför allt i kapitlen 2.2, Den historiska synen på
sagolitteraturen, och kapitel 3.1.2, Katalogisering efter 1500. Det är uppenbart att sagor
och samhällets syn på sagor har förändrats genom århundrandena, liksom givetvis det
mesta annat i civilisationen, och att ta reda på vad detta beror på kan ibland vara såväl
omöjligt som meningslöst. Dock tycks det relevant att slå fast tryckkonstens uppkomst i
Europa som en avgörande milstolpe när det gäller litteratur och bibliotek
överhuvudtaget. Sagolitteraturen verkar emellertid, utifrån de i dessa kapitel upptagna
rönen, inte ha påverkats alltför märkbart vid just 1500, tiden kring boktryckarkonstens
spridning över kontinenten. I Sverige trycktes 1483 som första bok en samling legender
och fabler på latin, men det var inte så mycket mer än så jag kunde finna som
indikationer på att sagor behandlades mycket annorlunda före respektive efter
boktryckarkonsten.

Vad som däremot tycks ha påverkat synen på sagolitteraturen är de nationella
strömningarna under 1800-talet. Nationalromantiken härskade inom alla områden, inte
minst litteratur och historia, och det blev viktigt att söka efter en ursprunglig folksjäl.
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Här hjälpte sagorna till mycket, och från att ha ansetts mer eller mindre som biformer av
legender eller tidigare diktningar började man nu höja upp dem till nationella uttryck för
en gemensam identitet. Denna utveckling bidrog möjligen, som jag tidigare nämnt, till
att segregera sagorna ytterligare från den övriga litteraturen och försvårade därmed
katalogiseringen av dem. Kanske tyckte förespråkarna för denna utveckling att det var i
sin ordning – de magiska sagorna behövde inte utsättas för samma profana
bibliografiska behandling som övrig litteratur.

En vidare utveckling har ägt rum det senaste århundradet. I och med barnlitteraturens
ökade anseende har såväl folksagor som konstsagor börjat behandlas med stor respekt,
och i synnerhet konstsagor ges ut som egna monografier i stor utsträckning. 1900-talet
har ofta med Ellen Keys ord kallats för Barnets århundrade, och denna inställning har
präglat även litteraturen. Särskilt senare halvan av seklet har påverkats mycket av
författare som Astrid Lindgren, Lennart Hellsing, Tove Jansson, m.fl., och såväl denna
utveckling som den allmänt nationella riktningen under 1800-talet vågar jag nog påstå
har påverkat samhällets syn på och karaktären hos sagor mer än vad boktryckarkonsten
och den ökade katalogiseringsverksamheten har gjort.
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5 Sammanfattning

I inledningen till denna uppsats gick jag igenom syfte, tidigare forskning och metod
bakom arbetet med uppsatsen. Jag ställde upp tre frågor att besvara, gällande samhällets
syn på sagogenren och förekomst och lösning av de problem som uppstår när man ska
organisera denna typ av litteratur.

I uppsatsens första presenterande kapitel, 2.1, Litteraturgenrens särdrag, kom följande
rön fram angående de utmärkande dragen för sagogenren som litteratur betraktad:

Som litteraturgenre betraktad är folksagolitteraturen av ett i grunden tämligen enkelt
konstruerat format. Det återspeglar ett enkelt berättande, ett enkelt tänkande, i symboler,
arketyper och ofta ganska polariserade karaktärer. Detta har att göra med situationen i
vilken de kom till – många improviserades mer eller mindre fram i små, trygga miljöer
när berättaren kunde fantisera fritt eller bygga på berättelser han eller hon hade hört
tidigare, vilket också gav berättelserna ganska lösa ramar.

Dessutom är folksagornas litterära karaktär påverkad av den muntliga traditionens
betingelser. En saga har ofta oräkneliga upphovsmän som alla bidragit med något nytt,
och därför kan handlingen vara invecklad och mycket ofta innehålla fantastiska och
magiska element av otaliga slag.

De många upphovsmännen och de flertaliga varianter som finns av praktiskt taget
varenda folksaga gör också att organiseringen av sagor blir ett digert och komplicerat
arbete.

Folksagor är i viss mån historiska dokument över tider som gått. Eftersom de ofta
uppstod i bondemiljöer berättar de om en sida av historien som man inte så ofta annars
ser, och på det viset är de mycket intressanta som dokument. Samtidigt måste man ta i
beaktande att en folksagas utseende beror mycket på berättarens psykologi och miljö,
åhörarnas antal och förhållande till berättaren, berättarsituationen, årstid, tidsepok,
geografisk plats etc.

Folksagor har länge betraktats som en didaktisk litteratur. De har använts i undervisning
i skolan, även i ämnen som inte direkt har att göra med litteratur, som psykologi,
uppfostran, språk och dylikt.

Slutligen måste man skilja mellan folksagornas litterära kvaliteter och deras terapeutiska
kvaliteter. Det finns en sida hos sagorna som fungerar som rena myter som är
psykologiskt viktiga för barns och vuxnas utveckling, men den bör skiljas från den rent
litterära synen på folksagan, som är mer relevant för denna uppsats.

Vad gäller bibliografiska särdrag kan man konstatera att folksagor i sin egenskap av just
folksagor skiljer sig i flera avseenden från övrig, tryckt litteratur, vilken har fått sätta
ramarna för bibliografisk hantering. Till exempel har de ingen enskild upphovsman,
som enligt bibliografiska ramar brukar få stå som huvuduppslag. Enskilda sagor utgör
sällan egna monografier, utan ingår oftast i samlingar som fått olika titlar. Dessa titlar
har fått fungera som huvuduppslag, och eftersom de ofta kan vara ganska godtyckliga
har det varit svårt att organisera dem för effektiv återvinning. Ibland har dessutom
insamlaren av eller redaktören för en samling sagor fått stå som huvuduppslag, och
reglerna för detta har skiftat.
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Med andra ord har sagorna genom sin karaktär varit svåra att katalogisera, eftersom de
normer som satts upp för katalogiseringsförfarandet bygger på  allmänna litteraturgenrer
vars karaktärsdrag i mycket skiljer sig från folksagans.

Som sammanfattning av kapitel 2.2, Den historiska synen på sagolitteraturen, kan man
konstatera att folksagors brist på bibliografisk hantering har sin grund i sagornas egna
inneboende karaktärsdrag, vilka gör det svårt att behandla dem bibliografiskt enligt
samma metoder som annan litteratur.

Folksagor har nästan alltid betraktats med vördnad, och ibland rentav satts högre än
vanlig litteratur. Möjligen är det just detta som har alstrat den åtskillnad som numera
ofta görs mellan sagor och annan litteratur – ett upphöjande i en tid kan leda till
särbehandling och i viss mån förlorande av anseende i en annan tid.

I kapitel 3.1.1, Katalogisering före 1500, framkom det att katalogiseringen
överhuvudtaget var en komplicerad fråga i Europa före år 1500 och tryckkonstens
inträde. Därför är det svårt att titta särskilt på katalogiseringen av anonyma verk, i och
med att denna inte torde ha skilt sig speciellt mycket från den övriga bibliografiska
katalogiseringen. Svårigheterna med anonyma verk som blev desto mer skönjbara
senare, när normer och ramar började dras upp för katalogiseringen av böcker, bör ha
varit allmängiltiga för praktiskt taget all litteratur under medeltiden, då katalogiseringen
i allmänhet var under framväxande och anonyma verk sannolikt utgjorde en större andel
av den totala massan av litteratur än vad som idag är fallet.

I kapitel 3.1.2, Katalogisering efter 1500, såg vi att katalogiseringen alltid har stött på
problem, och lösandet av dessa har ofta innefattat meningsskiljaktigheter. Inte minst
katalogiseringen av anonyma verk har presenterat stora problem, eftersom normen för
katalogiseringen har baserat huvuduppslaget på författarnamnet. Följaktligen har man
fått katalogisera dessa anonyma verk på deras titel, och då det första betydelsebärande
ordet i titeln. Med hjälp av påhittighet och yttre påverkande krafter har man så
småningom utarbetat modeller för katalogisering utifrån respektive syfte. Syftet för
katalogisering tycks ha förskjutits från en ren organisering av ett eget bestånd, via
lättillgänglighet i sitt eget bibliotek, till serviceinriktning för alla tänkbara läsare; och
alltmer har de så kallade marknadskrafterna fått påverka katalogiseringsmetoderna i och
med att böckerna har blivit flera, billigare och mer tillgängliga för allmänheten.

Som sammanfattning av kapitel 3.2, Klassificering av sagor, är att säga att Bengt af
Klintberg hade rätt i sina definitioner av hindren i arbetet med att klassificera sagor
etnologiskt, som till exempel de fall då samma motiv uppträder i flera sagor från olika
delar av världen. Dock lyckades Aarne / Thompson måhända bättre när det gällde att
lösa dessa problem. Det har redan utvecklats en sporadisk global verksamhet av
sagoklassificering enligt Aarne / Thompsons metod, och det är bara att hoppas att
klassificeringsverksamheten sprider sig ytterligare med fler klassifikationer av folksagor
och att Aarne / Thompsons uppenbarligen effektiva och funktionella metod får behålla
sin höga ställning, inte minst för enhetlighetens och den globala samförståelsens skull.
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