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Inledning

I en handskrift i Paris Bibliothèque Nationale, benämnd lat. 8121A, finns det enda kända 

exemplaret av ett hexameterpoem om den babyloniska drottningen Semiramis. Detta har 

rubriken Liber secundus och föregås av ytterligare ett unikt förekommande poem, om den 

bibliska drottningen Iezabel (Isebel). Båda verken är i dialogform och fokuserar i mycket på 

kvinnornas sexualitet, Iezabels omättliga lust och Semiramis som låtit sig förföras av en tjur 

och bringat skam över sin släkt, en historia som inte har paralleller i andra myter om henne. 

Poemet om Iezabel (hädanefter kallat Iezabel) gavs 1989 ut av Jan M. Ziolkowski med 

omfattande inledning och kommentar medan texten om Semiramis (hädanefter kallad 

Semiramis) finns något mindre omsorgsfullt bearbetad i ett kapitel i Peter Dronkes bok Poetic  

Individuality in the Middle Ages (1986). Det är främst till diskussionerna om verkens kontext 

och vad de, främst Semiramis, kan ha betytt i det tidiga 1000-talets Normandie där de skrevs 

som föreliggande studie ansluter sig, men här inkluderas även en ny utgåva av Semiramis’ 

text, med några nya läsningar och tolkningar.

Tidigare forskning

En första transkription av Semiramis gjordes av Bernard Leblond i ett appendix till hans 

L’Accession des normands de Neustrie à la culture occidentale (Paris 1966), dock utan 

mycket av kommentar eller diskussion. Den förste som ägnat större uppmärksamhet åt denna 

text är Peter Dronke, i den ovan nämnda boken Poetic Individuality in the Middle Ages, där 

han lyfter fram ett antal poetiska verk från 1000- och 1100-talet samt belyser och undersöker 

innovation och experimentlusta hos deras författare. Ur denna utgångspunkt diskuteras alltså 

Semiramis, med såväl textkritisk utgåva och översättning som en tämligen utförlig 

kommentar. Denna kommentar fokuserar förutom en kortare diskussion om de andra verk som 

finns i samma manuskript främst på möjliga antika inspirationskällor samt författarens 

förhållningssätt till dessa och vilja att experimentera med dem. Han intresserar sig emellertid  

betydligt mindre för verkets egen kontext, utöver att nämna att det härrör från en nordfransk 

handskrift samt att han inte tror att författaren är identisk med författaren till något av de 

andra verken i samma manuskript.1 Även om Dronke själv säger att mycket återstår att göra 

1 Dronke, Peter, Poetic Individuality in the Middle Ages: new departures in poetry 1000-1150 (Oxford: 
Clarendon Press 1970), s. 75-78.
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med texten paleografiskt,2 så skiljer sig inte min utgåva radikalt från hans, det är främst i 

tolkningen en hel del finns att göra. 

   Ett första steg i detta togs av Elisabeth M. C. van Houts som tolkat Semiramis som en satir 

om Emma, syster till hertig Richard av Normandie och ärkebiskop Rodbert av Rouen. Hon 

var änka efter den engelske konungen Æþelred och gifte sedan om sig med den danske 

konungen Knútr, efter att han år 1017 erövrat den engelska tronen. Denna Emma skulle alltså 

vara diktens Semiramis, Knútr tjuren och ärkebiskop Rodbert auguren.3 Hon framför en rad 

argument för detta och visar hur mer eller mindre gåtfulla passager och dubbeltydigheter 

används för att syfta till verkliga personer och händelser.

   Än längre i denna riktning går Andrew Galloway i en artikel som främst handlar om Iezabel. 

Han framför ett nytt förslag till emendationer för de första verserna och visar hur de fungerar 

som en programmatisk prolog till både Iezabel och Semiramis, vilka han kopplar samman.4 I 

denna prolog, som vi ska återkomma till längre fram, uttalas ett antal ordlekar och gåtor, som 

även fungerar som ledtråd till att läsaren måste tänka på samma sätt i resten av texten. 5 

Baserat på detta tolkar han även Iezabel som en satir om samtida personer, denna gång Knútrs 

tidigare konkubin Ælfgifu6, vars barn, samman med Emmas barn med Knútr, sågs som ett hot 

mot aspirationerna hos de två söner till Emma och Æþelred som uppfostrades i Normandie. På 

detta sätt blir alltså Iezabel och Semiramis tillsammans ett invektiv mot Knútr, hans kvinnor 

och deras avkommor, vilka var politiska rivaler till hovet i Normandie.7

Syfte och frågeställningar

Syftet med föreliggande studie är att arbeta vidare i den riktning som van Houts och Galloway 

gått, såväl för att kunna förstå något mer om det dunkla poem som Semiramis är som för att 

med dess hjälp få veta mer om det tidiga 1000-talets Normandie, då det är en av de få källor 

vi har från tiden. Detta kommer huvudsakligen att betraktas genom två frågor:

   1. Vad handlar Semiramis om?

2 Dronke, s. 75.
3 van Houts, Elisabeth M. C., ”A Note on Jezebel and Semiramis, Two Latin Norman Poems from the Early 
Eleventh Century”, i: The Journal of Medieval Latin, vol. 2 (1992), s. 20.
4 Galloway, Andrew, ”Word-Play and Political Satire: Solving the riddle of the text of Jezebel”, i: Medium 
Aevum, vol. LXVIII, No. 2 (1999), s. 190.
5 Galloway, s. 203.
6 Samma namn bär Emma i engelska källor (Campbell, Alistair (utg.), Encomium Emmae Reginae: Ed. For the  
Royal Historical Society (London: Camden Society 1949), s. xli).
7 Galloway, s. 202.
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Denna skulle kunna delas in i mindre frågeställningar: Håller van Houts teori? 

Hur kan vi arbeta vidare från den?

   2. Vad hade dess författare för intention? 

   I anslutning till detta presenteras även en ny utgåva av texten, dels då redan Dronke tyckte 

att hans utgåva behövde bearbetas ytterligare, dels då analysen förhoppningsvis kan kasta ljus 

över några av dess dunklare delar.

Historisk bakgrund och kontext

Jag avser i detta avsnitt att redogöra för förhållandena i Normandie och i viss mån England 

under det tidiga 1000-talet, med fokus på den politiska och religiösa elit där Semiramis bör ha 

producerats och lästs. Efter en översikt av Normandie beskrivs kort dramats aktörer varefter 

något även sägs om tidens litterära kontext.

Normandie vid 1000-talets början

Emmas föräldrar, Richard I och Gunnor, var båda födda av skandinaver som slagit sig ner i 

Normandie, men där i alla fall Gunnor (som ibland även kallades vid det frankiska namnet 

Albereda) hade ett skandinaviskt namn gav de till skillnad från de flesta andra normander av 

den generationen alla sina barn frankiska namn, tydligt färgade av namn som förekom i den 

Roberto-capetingiska ätten som då dominerade Frankrike.8 Närmandet till frankerna till trots 

vet vi att Richard I skolats i dansk vältalighet samt att kontakterna med danska ledare 

fortfarande var betydande, till exempel i form av handel och legosoldater.9 År 1003, när 

Richard II10 tagit över, välkomnades den danske kungen Sveinn till Normandie för att planera 

en expedition mot England, där halva bytet skulle tillfalla Richard.11 Genom Emmas giftermål 

med konungen Æþelred var emellertid även kontakterna med England täta, vilket syns i att 

både deras söner och Emma samt Æþelred själv flydde till Normandie under Sveinns senare 

invasion år 1013, varefter de båda sönerna blev kvar i Normandie under många år.12 Även på 

ett kulturellt plan var kontakten med England stark, under Rodberts överinseende 

8 van Houts, Elisabeth. M. C., ”Countess Gunnor of Normandy (c. 950-1031)”, i: Schmidt, Kari Anne Rand 
(red.), Collegium Medievale, vol. 12 (Oslo: Collegium Medievale 1999).
9 Amory, Frederic, ”The Dönsk Tunga in Early Medieval Normandy: A note”, i: American Indian and  
Indoeuropean Studies: Papers in Honor of Madison S. Beeler (Haag 1980), s. 279, Ziolkowski, Jan M. (utg.), 
Jezebel: A Norman Latin Poem of the Early Eleventh Century (New York: Peter Lang Publishing 1989),  s. 42.
10 I fortsättningen endast kallad Richard, vid hänvisningar till fadern används konsekvent Richard I.
11 Ziolkowski, s. 42.
12 van Houts 1999, s. 175-176.
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introducerades illumination, skulptur och musik från England till Normandie.13 Hur täta 

banden var efter Sveinns son Knútrs kröning till engelsk kung och giftermål med Emma 1017 

är omtvistat. Vissa källor hävdar att äktenskapet skedde med Richards medgivande som ett 

sätt att förnya alliansen mellan Normandie och England medan andra säger att Emma 

kidnappades, och att hon därmed snarare blev ett slags garanti i förhållande till Normandie, 

där ju hennes och den gamle kungen Æþelreds två söner fanns.14 Emma och Richard verkade 

dock tillsammans för att mäkla fred mellan Knútr och den skotske kungen,15 så någon närmare 

kontakt bör de ju ha haft.

   En annan maktfaktor i Normandie var ärkebiskopen av Rouen, som tillsattes av hertigen. 

Den positionen besatt vid denna tid som bekant Emmas och Richards bror Rodbert. Brödernas 

samarbete syns ha varit tätt. De arbetade tillsammans med att reformera kyrkan, till den grad 

att Richard sades göra Normandie till ett ”Patria Christi”, bland annat genom att många lärda 

män kallades till Normandie och att kloster och bibliotek utökades, vidare skrev skrivaren 

Dudo (en av de anlända lärda männen) diplom åt både hertig och ärkebiskop.16 

Överhuvudtaget syns en stor ökning av diplom under Richards tid,17 vilket antagligen har 

samband med den ökade skriftligheten och efterfrågan på lärda män. 

Emma

När Emma föddes är inte klart. Hon uppdrog en anonym författare att skriva ett encomium åt 

henne omkring 1041-1042 då hon stod på höjden av sin makt som Englands ledare samman 

med sönerna Eadweard och Harðaknútr,18 men nämns faktiskt inte så mycket i det.19 Tio år 

senare dog hon.20 Det är dock hennes tidigare liv som är intressant för detta arbete. År 1002 

gifte hon sig med Æþelred av England (ett giftermål som för övrigt inte nämns i Encomium 

Emmae Reginae), förmodligen för Æþelreds del för att han skulle få normandiskt stöd mot de 

frekventa vikingaangrepp som pressade England, dock utan framgång, som vi redan sett.21 Att 

13 Ziolkowski, s. 41-42.
14 Keynes, Simon, ”The Æthelings in Normandy”, i: Chibnall, Marjorie (red.), Anglo-Norman Studies XIII:  
Proceedings of the Battle Conference 1990 (Woodbridge: Boydell and Brewer 1990), s. 182-183.
15 Bolton, Timothy, The Empire of Cnut the Great: Conquest and the Consolidation of power in Northern 
Europe in the Early Eleventh Century (Leiden: Brill 2009), s. 137.
16 Ziolkowski, s. 40-41, van Houts, Elisabeth M. C. (utg. & övs.), The Gesta Normannorum ducum of William 
of Jumièges, Orderic Vitalis and Robert of Torigni (Oxford: Clarendon Press 1992), s. xxiii.
17 Ziolkowski, s. 39.
18 Keynes, s. 183, Campbell, s. xxi .
19 Författaren själv ursäktar den stora uppmärksamheten ägnad åt hennes svärfar Sveinn med att Aeneiden 
genom att ära Augustus’ släkt (Aeneas) ärade honom. (Encomium Emmae Reginae, s. 6).
20 van Houts 1999, s. 12.
21 Keynes, s. 175.
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hon hade reell makt märks i att hon ofta syns som vittne i kungliga diplom, vilket även andra 

kvinnor kunde göra vid tiden, exempelvis bevittnade hennes mor som änka många 

normandiska diplom, placerad näst efter Richard.22 Dessutom verkar hon i viss mån ha agerat 

på egen hand då en hög ämbetsman under henne var involverad i planerandet av Sveinns 

invasion av England år 1003.23 Oklarheterna kring hennes andra giftermål har vi redan sett, 

vad som dock visar sig tämligen tydligt är att hon senare helst kom att ta sin yngre son 

Harðaknútrs parti, snarare än de båda hon hade med Æþelred, som hon vände sig till först när 

nöden krävde det.24 Vidare lät hon sin encomiast presentera en version där Knútr kom till 

henne och bönade och bad om hennes hand, något hon gick med på först efter att ha fått 

igenom kravet att hennes barn skulle få ärva, istället för de oäktingar Knútr redan hade.25 Det 

var som en stor och dygdig drottning hon lät sig framställas,26 och av vad vi sett ovan syns 

hon i alla händelser ha varit en maktspelare, snarare än ett passivt offer.

Rodbert

Inte heller tiden för Rodberts födelse är känd, men han var troligen mycket ung när han blev 

ärkebiskop av Rouen år 989, van Houts beräknar hans födelse till någon gång efter 970.27 Som 

ärkebiskop hade han inte heller något gott rykte, inte minst fördömdes han för att han var gift 

och hade barn.28 Utöver ärkebiskop var han greve av Évreux och hans intresse för världsliga 

ting, med aktiviteter för konst och bildning samt det nära samarbetet med brodern har redan 

nämnts. Senare, efter dennes död fortsatte han att involvera sig i styret av Normandie och kom 

då i konflikt med sin brorson, detta är dock mindre intressant för denna studie. Om hans 

relation till Emma vet vi egentligen ingenting.

Litterär kontext

Normandie har betraktats som något av ett kulturellt bakvatten vid tiden och skriftligheten var 

tämligen låg också i klostren.29 Kring hovet i Rouen och de båda bröderna Richard och 

22 Keynes, s. 175, van Houts 1999, s. 17.
23 Keynes, s. 175.
24 Keynes, s. 198.
25 Encomium Emmae Reginae, s. 32.
26 Utöver Knútrs bedjande om hennes hand kan nämnas hur hela Flandern ska ha sörjt när hon lämnade det efter  
en vistelse där (Encomium Emmae Reginae, s. 50). Också samman med Knútr gavs hon stor respekt, vilken kan 
ses i avbildningar av de båda tillsammans som ottonska eller saliska härskare (Bolton, s. 296).
27 van Houts 1999, s. 7.
28 Ziolkowski, s. 41, van Houts, s. 10.
29 Ziolkowski, s. 38. I diplom från klostret i Jumièges syns att många av bröderna inte kunde skriva (van Houts, 
Gesta Normannorum , s. xxv).
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Rodbert började dock en viss litterär produktion uppstå. Samme Dudo som skrev deras 

diplom uppdrogs mellan 996 och 1015 att skriva en normandernas historia, antagligen för att 

ge ökad legitimitet åt dessa. Intressant med detta verk är att mycket vikt lades vid dess stil och 

det använde sig av både vers och prosa.30 Utöver detta är det nämligen främst poetiska verk vi 

känner från denna tid. Den ende kände författaren är den Vuarner som skrivit två verk i lat. 

8121A, det ena ett invektiv mot den iriske munken Moriuht och det andra riktat mot en munk 

från Mont S:t Michel, vilka båda är tillägnade Rodbert.31 Dessa karaktäriseras av van Houts 

som något av det mest sexuellt explicita som skrivits under medeltiden, och det gäller inte 

bara antihjälten Moriuht, utan även änkehertiginnan Gunnor (Emmas och Rodberts mor), som 

är mer av en hjältegestalt och dessutom samman med Rodbert är föremål för dedikationen, 

men likväl skämtar med Moriuht med uppenbara sexuella undertoner.32 Redan bland sina 

samtida var normanderna kända för sina vassa tungor, sin råhet (inte minst mot poeter som 

inte höll måttet) och sina våldsamt hånfulla poem. Detta hänförs till deras nordiska ursprung, 

vilket även syns i fornfranskan där man lånade in de fornnordiska orden gabb och gabba (hån 

respektive håna) för att beskriva den normandiska stilen.33 

   I vilken grad fornnordiskt språk talades i Normandie vid denna tid är något oklart, från 

Dudo vet vi emellertid att det i Richard I:s ungdom fanns utbildning i Dacica eloquentia i 

Bayeux. Det var i norra delen av Normandie dit fler nordiska nybyggare kommit och som 

därför förmodligen var ett starkare fäste än Rouen.34 Så sent som 1025 fick dock Rouen besök 

av den isländske skalden Sigvatr Þórðarson som besjöng hovet å den norske konungens 

vägnar.35 Även om hertigfamiljen syns ha orienterat sig till viss del mot frankerna så har vi ju 

sett  kontakter med både danska och norska hov och dessutom att i alla fall nordiska namn 

fortfarande var i användning, så någon tvåspråkighet kan vi nog anta. I sammanhanget bör 

också nämnas att Moriuhts hustru är på väg att gifta sig med en dansk i Normandie.36 Verket 

är förvisso fiktivt men utspelar sig i en historisk miljö.

   Hur mycket eller lite som än hade bevarats av språket så var den litterära normandiska 

kulturen i alla fall färgad av den nordiska. Detta syns i hur betydelsefull vältaligheten var, 

både bevittnat utifrån men även flera gånger exemplifierat i Dudos historia där orden är 

30 Ziolkowski, s. 39.
31 Ziolkowski, s. 38.
32 van Houts 1999, s. 18-19.
33 Ziolkowski, s. 46, van Houts 1999, s. 19.
34 Amory, s. 279-281.
35 Ziolkowski, s. 43.
36 Moriuht, v. 201.
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mäktiga vapen, vilket fått Frederic Amory att karaktärisera den som ”a record not so much of 

res gestae as of verba and dicta – the speeches and sayings of the Norman conquerors”.37 I 

poesin syns det nordiska inflytandet, som ovan nämnts, i den hårda stilen (vi ska återkomma 

dit längre fram i diskussionen om senna), och inte minst i formen, där den sexuellt grova, 

gåtfulla, dubbeltydiga och därmed tämligen exkluderande stil som utmärker de normandiska 

poemen har en parallell i de nordiska skaldernas hyllningar till sina ledare (dróttkvætt), som 

även går igen i fornengelsk litteratur.38 Vad som är intressant är emellertid att detta har fått en 

latinsk språkdräkt och att en del av denna exkluderande stil består i talrika referenser till  

klassisk latinsk litteratur, förmodligen tydligast uttryckt i Moriuht, med sina långa 

utläggningar om Moriuhts dåliga poesi, som fördöms med referenser främst till Horatius’ Ars 

poetica.39

   Sammanfattningsvis kan om tidens kontext sägas att en elit några generationer efter 

vikingainvasionerna i Normandie försöker konsolidera sin position med nya maktspråk. Detta 

görs främst med det nya landets traditioner: lärda män från kontinenten samlas, bibliotek 

byggs upp, kyrkan smyckas och namnen tas istället för från den gamla nordiska historien från 

det mäktigaste närbelägna centret, frankerkungarna. Därutöver förblir dock de realpolitiska 

kontakterna med vikingar i både Skandinavien och England och den gamla nordiska kulturen 

visar sig ligga kvar i muntlig och skriftlig tradition, om än i skiftande språkdräkt.

Teoretiska och metodiska utgångspunkter

Såväl van Houts som Galloway talar om Semiramis och Iezabel som satirer utan att för den 

skull ge detta faktum så mycket plats i sina analyser. För att se hur detta kan användas i 

tolkningen av texterna tar jag hjälp av främst Umberto Eco och Maria Plaza. Jag inleder med 

den förstnämndes teori om komik och humor för att sedan mer specifikt ta upp satiren. 

Komik, humor och satir   

Eco kontrasterar komik mot tragik genom relationen till regler och brott mot dem. Medan 

tragedin både förklarar vilka regler det handlar om och varför huvudrollen inte kan undgå att 

bryta mot dem så bryter komedin mot icke uttalade och underförstådda regler.40 I humorteori 

37 Amory, s. 282-283, Ziolkowski, s. 44-45.
38 Ziolkowski, s. 59-60, Poole, Russell, ”Skaldic Verse and Anglo-Saxon History: Some Aspects of the Period 
1009-1016”, i: Speculum, vol. 62, no. 2 (1987), s. 265.
39 Moriuht,vv. 333-454.
40 Eco, Umberto, ”Il comico e la regola”, i: Eco, Umberto, Sette anni di desiderio [chronache 1977-1983]
(Milan: Bompiani 1983), s. 255-256.

8



talas här i allmänhet om inkongruens, alltså att något roligt uppstår ur en krock mellan det 

förväntade och det som faktiskt sker.41 Vidare gör Eco en uppdelning mellan det skratt som 

det komiska framkallar, där vi oftast skrattar åt någon, och det leende som framkallas av det 

han kallar humor. I humorn finns ett större element av identifikation och vi frågar oss vad som 

får huvudrollen att bryta mot reglerna, vilket alltså för oss närmare tragiken. Som ett exempel 

tar han upp Don Quijote, där Cervantes’ beskrivningar av Don Quijotes bibliotek och hur 

mycket han läser har en stor betydelse. I humorn är emellertid reglerna inte så obändiga som 

de regler som tragedins huvudroll faller offer för, och istället finns en potential till kritik av 

dem.42 Det är måhända väl förenklat att dra skiljelinjer mellan skratt och leende eller komik 

och humor, men jag kommer att använda de båda begreppen för att skilja mellan att hånfullt  

skratta åt någon och att identifiera sig med densamma.

   Satir härleddes under medeltiden via Isidorus och Diomedes till satyrer. Ett vanligt tema 

blev därmed det bestialiska och ibland rent konkret håriga. Själva avslöjandet av detta 

djuriska var centralt för satiren och visar sig till exempel i Moriuht.43 Här är det komiska 

regelbrottet tydligt, inte minst i relation till den kyrkliga moral som rådde. Idén om att avslöja  

det fula är dock central redan i den romerska satiren, och den romerske satirförfattaren 

karaktäriseras av Amy Richlin som en Priapus, den starke mannen som bestraffar det som 

avviker från honom.44 Satiren förhåller sig alltså även den till regler, men i den blir makt och 

hierarki än mer centralt. En traditionell bild av satir är att den kommer underifrån, för att vara 

effektiv behöver den handla om att slå tillbaka mot en överhet som förtrycker. Plaza visar 

emellertid att satiren inte alls behöver vara subversiv, och ett exempel härpå är just de 

romerska poeterna, vilka hade makt och försvarade normerna. Satiren kan alltså komma från 

en överhet men då är det för att överheten är eller upplevs vara under hot och kan låtsas slå 

från underläge, eller just har övervunnit ett hot och återställer balansen. Ett viktigt verktyg för 

satirförfattaren blir därmed att förstora och förstärka sitt objekt, alternativt att förminska sig 

själv som subjekt.45 Ett tydligt exempel på det förstnämnda ges av Plaza med Juvenalis’ sjätte 

41 Plaza, Maria, The Function of Humour in Roman Verse Satire: Laughing and lying (Oxford: Oxford 
University Press 2006), s. 10.
42 Eco 1983, s. 258-260.
43 McDonough, Cristopher J., ”Classical Latin satire and the poets of northern France: Baudri of Bourgueil, 
Serlo of Bayeux, and Warner of Rouen", i: Herren, Michael W., Cristopher J. McDonough & Ross G. Arthur 
(red.), Latin Culture in the Eleventh Century: Proceedings of the Third International Conference on Medieval  
Latin Studies Cambridge, September 9-12, 1998 (Publications of the Journal of Medieval Latin Studies II 
(2002)), s. 113-114.
44 Richlin, Amy, The Garden of Priapus: Sexuality and aggression in Roman humor (New Haven: Yale 1983), s. 
58.
45 Plaza, s. 54-57.
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satir, som på grund av sin misogyni och inte minst sina beskrivningar av otyglad kvinnlig 

sexualitet är intressant att relatera till Semiramis och Iezabel, och som möjligen kan ha varit 

en inspirationskälla till dessa, då författaren uppenbarligen var bekant med Juvenalis.46 Där 

visar hon hur Juvenalis förstärker de kvinnor han attackerar, både i kraft och monstruositet, 

till den grad att det faktiskt är tveksamt om han i slutänden lyckas besegra dem, eller om de 

som ett slags ”humorns hjältinnor” gått segrande ur striden med författaren, i kraft av de stora 

brott mot alla tänkbara konventioner han låter dem göra.47 Därmed kan Juvenalis’ satir ge 

kraft åt just de personer som han vill attackera. Här används ofta en ursprungligen freudiansk 

modell där satirens aktörer kan delas upp i tre delar: A = talaren eller författaren, B = objektet  

för satiren, och C = publiken, som är tänkt att hålla med A.48 Denna något stela modell kan 

problematiseras med Ecos modelläsare. Där C är en stor grupp (potentiellt alla möjliga läsare) 

så är modelläsaren den som författaren faktiskt riktat sitt verk till, något som kan göras i högre 

eller lägre grad genom att, som han uttrycker det, stänga texten, vilket kan uppnås till exempel 

genom en viss komplexitet eller att anknyta till särskilda förhållanden och referensramar hos 

modelläsaren.49 I exemplet med Juvenalis kan alltså ett helt annat C (identiskt eller 

sympatiserande med B) än modelläsaren uppskatta och använda hans satir, på grund av den 

maktförskjutning han åstadkommit. 

   Metaspråkliga funktioner är i detta sammanhang viktiga. Utan att här fördjupa oss i Roman 

Jakobsons semiotik så kan vi med hans ord definiera det som ”närhelst användaren och/eller 

mottagaren behöver kontrollera att de använder samma kod”.50 Metaspråklig använder jag 

därmed i denna studie när jag talar om författarens signaler för att visa vilken typ av text det 

är, och att den är riktad till dig.

   Centralt för förståelsen av Semiramis och Iezabel blir alltså på vilka sätt de är tänkta att vara 

roliga, när och om det är fråga om hånfull komik eller identifierande humor, och inte minst ett  

försök till identifikation av objektet för satiren, modelläsaren och författaren eller åtminstone 

dennes intentioner.

46 Ziolkowski, s. 58.
47 Plaza, s. 131-140.
48 Plaza, s. 129.
49 Eco, Umberto, Lector in fabula: la cooperazione interpretativa nei testi narrativi (Milano: Bompiani 1979), 
s. 50-58. Eco talar till och med om att texten inte är komplett utan dess läsare.
50 Jakobson, Roman, Poetik och lingvistik: litteraturvetenskapliga bidrag (Stockholm: PAN/Norstedt 1974), s. 
147.
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 Några ord om Iezabel

Innan vi går vidare till texten bör några ord sägas om Iezabel. Detta poem, som i handskriften 

står under rubriken liber primus, består förutom de första sju radernas prolog av en dialog 

mellan en okänd person och den bibliska gestalten Iezabel (Isebel), där varje hexametervers 

består av en fråga eller ett påstående från den förstnämnde och ett svar från den senare. 

Innehållet är som tidigare nämnts väldigt kryptiskt och i nästan varje rad finns 

dubbeltydigheter, ordvitsar eller referenser till Bibeln och antik eller patristisk litteratur.  

Diktens Iezabel framstår som en depraverad och sexuellt utsvävande kvinna som förvrider i 

princip allt hennes motpart säger till att få en sexuell innebörd. Dikten har emellertid knappt  

någon handling och väldigt lite finns som kan koppla den eller dess rollfigurer till verkliga 

händelser. Ziolkowski och van Houts gör inga försök att identifiera Iezabel medan Galloway 

alltså ser henne som Ælfgifu. Det finns dock inte mycket som kan stärka den identifikationen, 

utöver att det ger sammanhang åt de båda dikterna som ett tvådelat invektiv mot Knútr.  

Alternativet att Iezabel skulle kunna representera samma Emma som Semiramis har inte 

framförts av någon, men dit ska vi komma när vi talar om Semiramis’ roll. Här ska vi istället 

koncentrera oss på Iezabels prolog, och den läsning av den som framförts av Galloway, vilken 

är tillräckligt intressant för att jag här ska citera den i dess helhet:

Nomen ab I e! sonat I<e>zabel, quia corruit Ah ah!

Sors est fallendi solis concessa poetis;

Musca parit camum, si mu<s> transfertur ad imum:

Alati formantur equi sculptoris in arte.

Laus est †<Cnutoni>† sub mobilitate trochei:

Pi<c>torum digiti cornu fecere rudenti.

Sub vatum lingua cornuta creabitur ursa.51

Häri förklaras bland annat att det är poeternas lott att luras (vers 2) och att en fluga (mus-ca) 

kan föda ett betsel (ca-mus) om mus flyttas till slutet (vers 3)52. Ytterligare en ordvits syns i 

vers 6 där konstnärers fingrar har gjort horn åt rudens, vilket Galloway inte tolkar som 

particip av rudere utan som rep, vilket leder vidare till betydelsen av Knútr, knut.53 Den 

läsningen verkar i mina ögon väl kreativ men jag håller med i tolkningen att ordet cornu och 

än mer det cornutus som förekommer talrikt i båda poemen baserat på fonetisk likhet syftar 

51 Galloway, s. 203.
52 Denna typ av ordvitsar förekom redan i karolingisk tid även om de flesta är från 1300-talet eller senare 
(Galloway, s. 192-193).
53 Galloway, s. 201.
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mot Knútr eller Cnuto. Det största problemet med Galloways läsning är vers 5. Något har 

uppenbarligen utelämnats av skrivaren då en och en halv versfot saknas men det verkar 

osannolikt att en författare som annars uttrycker sig så gåtfullt och mångtydigt skulle ha 

skrivit in Knútr vid namn i dikten. Jag anser det fruktlöst att försöka fastställa en korrekt 

läsning men tror snarare att betydelsen torde vara något liknande att människors eller 

möjligen furstars eller konungars laus står under trokéer, det vill säga kan påverkas av poesi. 

Kontentan av prologen är i alla fall att poeter har makt över beröm och förmår omforma 

verkligheten i sin diktning, dessutom syns den vara en slags uppmaning att vara observant på 

gåtor i texten, något vi ska bära med oss i fortsättningen (varför björnhonan blir behornad ska 

vi återkomma till).

Utgåva

Handskriften samt principer för utgåvan

Bibliothèque Nationale, lat. 8121A har skrivits av tre personer som dock syns komma från 

samma miljö, varav en nedtecknat Vuarners båda verk samt det pseudo-plautinska Querolus, 

en Iezabel och Semiramis, och den tredje en instruktion för orgeltillverkning. Vidare ska 

ytterligare två verk ha funnits i handskriften från början, ett Provinciale provinciarum,  

ciuitatum, montium, fluminum samt Vita et actus Tirii Apolonii, båda dock, enligt en senare 

kommentar i handskriften, ”furati et incisi […] a perversis et iniquis” och därmed förlorade 

för oss. Det enda sättet att bestämma handskriftens tid och ursprung är paleografiskt och dess 

karolingiska minuskel brukar dateras till andra halvan av 1000-talet, i norra eller östra 

Frankrike.54

   Handstilen i Semiramis är lättläst och använder sig av ett femtontal förkortningar, främst för 

per, prae, pro, omnis och est. För diftongen ae förkommer både stavningarna e, ae och ę utan 

större konsekvens, ibland kan ę användas även där vi skulle väntat oss e (v. 147). Vidare 

förekommer på två ställen något liknande en accent över e (vv. 56, 61). 

   Dessa och övriga ortografiska varianter finns kvar i utgåvan. Alla förkortningar har lösts 

upp, prae skrivs då som pre då det är den vanligaste stavningen i handskriften. I apparaten 

förekommer förutom avvikelser från handskriften även de tillfällen då Dronkes utgåva 

avviker från den här.

54 Ziolkowski, s. 28-30.
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   Interpunktionen är min egen, dock har handskriften en interpunktion som förhåller sig 

ganska väl till syntaxen. Vidare gör den bruk av frågetecken, vilket jag markerat i apparaten 

när jag tagit bort dem.

Meter

Utöver hexametern har Semiramis, liksom Iezabel och Vuarners båda poem, leoninska rim, 

vilket innebär att slutet av versen rimmar med första stavelsen av den tredje versfoten. Oftast 

är det bara en vokal och eventuell slutkonsonant (puellaris och extis i första versen) men 

ibland syns fler bokstäver, såsom i vers 3 (frontes och nitentes). Vidare finns vokal med olika 

slutkonsonant (meretrix och arsit, vers 5).55 De leoninska rimmen är dock inte konsekvent 

genomförda, utan saknas i 44 vers (24%). Leoninska rim är emellertid inte tänkta att 

genomföras konsekvent, i Moriuht, skriven på elegiskt distikon, förekommer de bara i 41% av 

hexameterverserna och 66% av pentametrarna och Beda säger i sin De arte metrica att de bara 

ska användas ”post aliquot interpositos versus”.56 

   Metern är i övrigt konsekvent, med undantag för ganska stora friheter i vokalkvantitet.57 

Främst är det o i ordslut som blir korta. Kan dock noteras att författaren var bekant med muta 

cum liquida (vv. 5, 48), så utöver vokalkvantiteten ligger metern på en tämligen avancerad 

nivå. 

Rollangivelserna

I marginalen förekommer A och S för att markera när auguren respektive Semiramis talar. Här 

finns dock problem, främst omkring vers 136. Där står i handskriften ett minuskel-a, vilket 

Dronke tolkat som att en annan person på a än auguren åsyftas här, och emenderar därmed till 

Apollo, som ju åkallas i föregående vers. Detta lämnar emellertid två problem. För det första 

blir då ytterligare tjugo verser som för att handlingen ska gå ihop borde tillfalla auguren 

tillskrivna Apollo. Detta löser Dronke genom att lägga till ett A vid vers 138. Det andra och 

viktigare problemet är dock att ett minuskel-a förekommer en gång tidigare, vid vers 66. Där 

har Apollo definitivt inget att göra utan det måste vara auguren det syftar på. Så tolkar även 

Dronke det men ignorerar också minuskelformen. En bättre lösning som också behåller 

verkets struktur med endast två roller är att anta att skrivaren antingen missade eller på grund 

55 Ziolkowski, s. 61.
56 McDonough 1995, s. 58.
57 Vacklande vokalkvantitet har noterats även i Iezabel och Moriuht (Ziolkowski, s. 62, McDonough 1995, s. 
63).
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av en egen tolkning av texten valde att hoppa över någon eller några rollangivelser och att en 

senare skrivare, som skrev a i minuskelstil, försökte rätta till detta. Den rättelse som då 

gjordes vid vers 66 är fullt rimlig, både till handling och struktur då den kompletterar ett 

mönster av dubbla versers replikskiften. Samme skrivare skulle då även ha sett att en ny roll 

behövdes vid vers 136, men måste ha misstagit sig på sammanhanget. Själv tror jag att det var 

fler än ett skifte som saknades där och har emenderat texten enligt detta.

Text

EXPLICIT LIBER PRIMVS. INCIPIT SECVNDVS.

Fama puellaris tauri corrumpitur extis.

Surdescant tenerę torquentes fila puellę,

Ne pudor ad frontes possit transire nitentes.

Est per concubitus iniuria facta deabus.

In terris meretrix numquam crudelius arsit, 5

Quam lupa Semiramis, moechum quę traxit ab herbis.

Temporibus Nini bos est inuentus adulter.

Si regina bouem durum quęsiuit in eruo,

Cur non regalem portauit uacca coronam?

Fiat uacca Nini, fiat regina uiuenti58. 10

Prodiit a Babilon talis confusio stupri.

In terris quod plus potuit sordescere scortum?

Purpureas uestes faciunt palearia uiles.

Semiramis uirides discit59 mugire per herbas,

In tenera luna taurinis saltibus usa. 15

Femina quę Babilon cepit se sub boue strauit.

In multis urbem contriuit, sola pudorem.

Cur non auxit ei genius palearia largus?

Quadrupes est moechus Nino pereunte repertus.

A Augur odoriferus dictus per fata Tolumpnus 20

Inuoco palloris numen de limine mortis,

58 uiuenti] iuvenci Dronke
59 discit] discit cum Dronke scripsi, dicit MS
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Vt nunc terribilis60 reddatur imago sororis.

Semiramis, translata redi de uallibus Orci!

S Audio, non possum, quia sum religata deorsum.

A Omnia sum passus quibus aspera mors celebratur. 25

Dum uoco te, lugenda soror, sine mente uolutor.

S Cur te consumis, frater, sub peste dolendi?

Antistes fati soluat sua uota Plutoni.

A Sentio monstra meis manibus sine lumine solis. fol. 30v

Crescit in orbe seges Lerne ratione sororum. 30

S Hora resurgendi nondum datur ore Plutonis.

A Archadię non sum quem luna fefellit aruspex,

Qui numquam solis potuit fuscare sororem.

S Nox est ista precum, non est uigilando silendum.

A Sint exaudibiles centum mihi milia manes, 35

Vt post cras61 possim uultum lustrare sororis.

S Orfeus Euridicem quęsiuit carmine dulcem.

A Non diffido. dii, memores estote Molosi,

Solis in abscessu cito turpiter excerebrati,

Sicut uos decuit, latrantis flamma refulsit. 40

Si flox uulcanus canis hic absorbuit artus,

Qui sunt inferius, qui mittunt somnia uana,

Omnes consurgant, umbram sine carne reducant.

Non precor ossa (Ceres nature dente uorauit), 

Sed uoco62 uos orare grauem, nigra castra, Plutonem, 45

Si color ille niger diffunditur undique uester,

Exorare tetrum63, quia os sitis64 ignibus ipsum.

Impetrat exorans redeuntem corporis umbram.

Non peto Semiramis (putruerunt) menbra sororis.

Sol est sub terra, lune pallescit amictus. 50

60 terribilis] torribilis MS, horribilis Dronke
61 cras] cras cum Dronke scripsi, eras MS
62 uoco] uoco cum Dronke scripsi, uoto MS
63 tetrum] tetrum cum Dronke scripsi, tetrem MS
64 os sitis] noscitis Dronke
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Auster propitiam non sufflat Apollinis aram.

Noctis in aduentu fletum65 septentrio misit.

Obsecro, Semiramis, quę sunt reticenda, loquatur.

Si motus66 est somnus, pollex est sepius unctus.

Nescio67 ueruenam uobis calcabo68 repertam. 55

Te péto per tenebras, bouis es quæ passa ruinas,

Vt credas uerbis. dentes agitabo draconis,

More Phitonisse tibi murmura spargo Sibille.

S Humanum non est perfecte posse cauere.69

Materiam luteam cur arguis ante Dianam? 60

A Si cum noctiuidis tantum uigilare mérerer,

Quę scrutantur opes saciando uentre palustres,

Omine felici cordi merore carerem.

S Me procedentem frustra sub nube uidebis, fol. 31r

Dum tociens quęreris lęti mage supprimor undis. 65

a Pernotant70 clare71 uolucres in honore Minerue,

Peruigil in tenebris meditor mala scandala stirpis.

S Quid resides tumulis lacrimis suffusus amaris?

Pre textu72 fati minor est effusio uoti.

Pallida sum damnabilibus reuocanda Molosis. 70

A Iam non sum frater, soror est (cur uiuo?) cadauer.73

Artor ab insidiis, terrorem colligo bustis,

Quod74 combustorum resident hic nescio manes.

S Tres aras itera, post cras laxabor ab urna.

Apparebo tuis75 oculis quasi libera mortis. 75

A Tres simul igne canes argumentosius uram,

65 fletum] flatum Dronke
66 Si motus est somnus] Si motus est somnus scripsi, Si notis est somnus MS, semotis somnis Dronke
67 Nescio] Nunc scio Dronke
68 calcabo] calcare Dronke
69 Denna vers har lagts till vid sidans fot.
70 Pernotant] Pernoctant Dronke
71 clare] clare cum Dronke scripsi, clere MS
72 pre textu] pretextu MS
73 cadauer] cadauer? MS
74 Quod] Quot Dronke
75 tuis] tibi tuis MS
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Vt bis sex horis rumpantur uincula mortis,

Quo despectabilem76 possint77 releuare sororem.

S A canibus galli non sint sub cede remoti,

Qui furuis plumis78 imitentur tempora noctis. 80

Non sit in orgiis alicuius guttula mellis.

A Cur oculi bini sunt79 tota nocte patentes?

Sunt aures patule sed per responsa beate,

Nam consolatur solis ex auribus augur.

S Si pilus ex asina fuerit delatus ab aura, 85

Vt cadat in cineres inimica sorte caninos,

Perdet uim totam sciomantia uiuificandi.

A Obsecro te, Pallas, asinas interfice cunctas,

Ne cadat in nostris hodie confusio uotis.

Abiectis asinis maneat sine pestibus80 orbis! 90

S Grana salis remoue, non sit sapor ullus in ore.

Insulsus prono cibus est gratissimus Orco.

In precibus nihil ambiguum proferre81 memento.

A Me facit insanum pecoris commixtio totum,

Quę reuocent dulcem mihi desunt cuncta soporem. 95

Dum dormit dapifer, mihi prestet Apollo papauer.

S Quid prodest curuare genu sub Apollinis ara?

An ego Poeonias modo sum reuocanda per herbas, fol. 31v

Que pre cornuto82 sponsale cubile reliqui?

A A falso uerum sapiens discernit apertum, 100

Augurium pulsat nostrum secreta deorum.

Numquam precincxit lumbos cornutus adulter.

S Planctus fit uocum, ploratus fit lacrimarum.

Inter utrumque moues tectos fuligine83 manes,

76 despectabilem] despec tile MS
77 possint] possim Dronke
78 plumis] plumis cum Dronke scripsi, flumis MS
79 sunt] sint Dronke
80 pestibus] poͤstibus MS
81 Proferre] proferre cum Dronke scripsi, proferro MS
82 Que pre cornuto] Que pre cornuto cum Dronke scripsi, Quem precor nuto MS
83 fuligine] fuligigine MS
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Instrumenta pudicicie dum plangis abesse. 105

A Ei mihi, captiuam predixerat uppupa famam,

Cum fabricaretur cornutus de boue moechus,

Nongentis stadiis fueram sub sole remotus.

S Festina claras simul obscurare lucernas.

Ebullit cursu84 furiosi pectoris ignis.85 110

Emendabo meam tibi cum surrexero famam.

A Voces cornicis resonabant stupra sororis.

Coruinis rostris quis contulit acta sororis?

Iam mare transiuit mala corruptela iuuenci.

S Auguris expressit conceptio suspiciosa, 115

Quicquid inauditum superaddunt fata malorum.

Quid furis, Echate, fraterno tristis ab ore?

A Incipit obscuri nunc obseruatio86 uoti.

Si detestabilis mea fit conquestio uobis,

Nec canis excidium, nec gallus sentiet ictum. 120

Surge, soror, fratri, moritur iam preco diei.

Manibus in spaciis non preconabo87 diurnis,

Ambiguum ceco munus non cedimus Orco.

Que damus inferno nunquam88 fient in aperto,

Restibus astricti non possint rudere stulti. 125

Extinguam lumen, pandat mihi threnara carmen,

Lucis splendores nos excecauimus omnes.

O regina, uale, ceco mandamus ab igne.

<S> Quid facis in tumulo? nihil infortunius antro,

Valde molestatur, qui tali sede tenetur. 130

Suscipe paulatim, Mamuhel, mea murmura sensim,

Vt tibi complaceam, ut te contrario89 dicam. fol. 32r

<A> Inuentor uani, Pluto, phantasmatis audi,

84 Ebullit cursu] Ebullit cursu cum Dronke scripsi, Cursu ebullit MS
85 ignis] ignis? MS
86 obseruatio] obsequutio Dronke
87 preconabo] preconando Dronke
88 nunquam] nŏnquam MS
89 ut te contrario] ut te contrario scripsi, utte contrariam MS, vite contraria Dronke
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Dum sex degluttis spetiem90 dimitte sororis.

Cur me falsilocus non consolaris, Apollo? 135

<S>91 In Libia fueram, tibi mox92 prestabo figuram.93

Fluxus94 ab Egipto miseram reuocare memento.

<A>95 Excessi de mente mea per federa uestra.

Esto mee uocis Diana capabilis ut scis,

Si te glorificent, qui non sunt uerba loquuti, 140

Cui plaudunt pueri mammarum lacte refecti.

Signum nocturnis dedit incantatio monstris,

O mediatores, dum quero sororis amores,

Parturit horribilem presentia uestra stuporem.

Est rudis in nostris96 insania nata cerebris. 145

Semiramis iamiam uideam sollempniter umbram.

Fallenti fumo97 cęlebrabitur octo diebus,

Postulo, prestolor, quinis in sensibus uror.

Possibile peto rem, per uos iam cerno sororem.

Pugna fuit tenebris de libertate sororis. 150

Nunc adamantinum, Beetmohth, depone furorem.

Audio dispersos noctis properare colonos.

Maxima spirituum facit aduentacio motum.

Iam uidet umbrifere fratrem plasmatio forme,

Quondam regalis uultus fuit iste sororis. 155

Hęc est illustris98 species notissima matris.

Da, regina, manum. soror, os mihi porrige flendum.

S Ne tangas artus! non sum palpabile corpus.

A Sunt obscura nimis propera spectacula noctis.

Inuestigo tuas sedes ubi rapta quiescas, 160

90 spetiem] speciem Dronke
91 <S>] <S> scripsi, a MS, A<pollo> Dronke
92 tibi mox] tibi mox tibi MS
93 figuram] figuram? MS
94 Fluxus] fluxus scripsi, Floxus MS, Dronke
95 <A>] <A> cum Dronke scripsi
96 nostris] nostris cum Dronke scripsi, monstris MS
97 Fallenti fumo] Fallenti fumo scripsi, Fallendi fumo MS, Fallenti funus Dronke
98 illustris] illaistris MS
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Sed ne respicias post posteriora relictas,

Euridice loculos99 frustra post dorsa retorsit.

S Quid conturbaris, rabie potatus Orestis,

Plenus adulterio si lusit Iuppiter orto?

Fermentate, malis quę pars tibi cum furiosis? 165

Si deus illusor hinniuit sicut amator,

In bouis effigie pius est sub fronde repertus,

Qui de stellifero solio sua fulgura mittit.

Iuppiter appetiit, sed me deuotio100 traxit.

Per celi tonitrum presumptio pulchra deorum 170

Arrisit leviter, sed pressit amore potenter.

Si deus illusit non est dapnatio facti, fol. 32v

Diuino scortatori proscriptio non est.

Inculpabiliter talis mihi risit adulter.

Cum Ioue si uellet me quis peccare negaret? 175

Quis prohibente deo castus remeauit ab orto?

Me stuprante pio iuste peccauimus ambo.

Lasciuis penitus lex est ablata deabus.

Tollat merorem mea testificatio tristem.

Amplexu duram retrahor Plutonis ad urnam, 180

Non est, crede, iugis concessus sermo sepultis.

Översättning

DEN FÖRSTA BOKEN SLUTAR. DEN ANDRA BÖRJAR.

En flickas ära befläckas genom tjurens organ.

De späda flickorna som spinner må bli döva,

för att inte skammen ska kunna nå deras glänsande pannor.

Genom samlag gjordes skada mot gudinnorna.

På jorden brann aldrig en hora grymmare, 5

än skökan Semiramis, som tog en äktenskapsbrytare från gräset.

Vid Ninus’ tid befanns en oxe vara älskare.

99 Euridice loculos] Euridice loculos scripsi, Euridices oculos MS, Dronke
100 deuotio] deuotio cum Dronke scripsi, de notio MS
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Om drottningen letade efter en grov oxe på fälten,

varför bar inte en ko den kungliga kronan?

Må hon vara Ninus’ ko, må hon vara drottning åt den levande. 10

Från Babylon utgick en sådan mängd av skam.

Vilken sköka på jorden kunde smutsa ner sig mer?

Dröglappen gör purpurkläderna värdelösa.

Semiramis lär sig att råma i det blomstrande gräset,

när hon använder tjurhopp i det fina månskenet. 15

Kvinnan som tog Babylon har lagt sig under en oxe.

Bland många har hon förstört en stad, ensam anständigheten.

Varför ger ingen frikostig skyddsängel en dröglapp åt henne?

En fyrfota älskare hittades när Ninus gick under.

A Jag, en rökelsebärande augur, genom ödet kallad Tolumpnus, 20

åkallar blekhetens ande från dödens rand,

för att min systers fruktansvärda bild nu ska återges.

Semiramis, kom över hit från Orcus’ dalar!

S Jag hör, jag kan inte, eftersom jag är fjättrad härnere.

A Allt med vilket den grymma döden firas har jag genomlidit. 25

Medan jag kallar på dig, begråtansvärda syster, kastas jag omkring utan sinne.

S Varför förtär du dig, broder, med lidandets plåga?

Ödets överstepräst må uppfylla sina löften till Pluto. 

A Utan solens ljus känner jag det fruktansvärda med mina händer.

Genom systrarnas beräkning växer Lernas säd på jorden. 30

S Ännu ges inte återuppstigandets stund från Plutos gap.

A Jag är inte Arkadias siare, som månen lurade, 

som aldrig kunde fördunkla solens syster.

S Detta är bönernas natt, man skall inte vaka i tystnad.

A Må hundratusen andar lyssna till mig, 35

för att jag efter imorgon ska kunna betrakta min systers ansikte.

S Orfeus sökte sin ljuva Eurydike med sång.

A Jag misströstar inte. Gudar, kom ihåg molossen,

vars huvud snabbt och skamligt krossades vid solens nedgång,
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såsom det passade er, skimrade den skällandes eld. 40

Om flamman Vulcanus slukade hundens lemmar här,

må de som är nere, som skickar tomma drömmar,

alla stiga upp, de må återföra skuggan utan kött.

Jag ber inte om benen (Ceres har förtärt dem med naturens tand)

men jag åkallar dig, svarta stad, att be den stränge Pluto, 45

om denna din svarta färg utgjuts överallt,

att blidka den hemske, eftersom du ska vara öppningen från eldarna.

Den som bevekar honom utverkar att kroppens skugga återvänder.

Jag ber inte om min syster Semiramis’ kropp (den har förruttnat).

Solen är under jorden, månens mantel bleknar. 50

Sunnanvinden blåser inte på Apollos nådiga altare.

Vid nattens ankomst kom gråt från norr.

Jag ber, må Semiramis säga det som bör förtigas.

Då sömnen fördrivits har min tumme ideligen smorts in.

För er ska jag trampa på vilken verbena jag än funnit. 55

Jag ber dig genom skuggorna, du som utstått oxens anstormningar,

att du ska tro mina ord. Jag ska kasta drakens tänder,

på sierskans sätt utströr jag Sibyllans ord för dig. 

S Det är inte mänskligt att fullständigt kunna ta sig i akt.

Varför talar du om oväsentliga ting inför Diana? 60

A Om jag blott förtjänade att vaka samman med nattugglorna,

vilka med hunger som måste tillfredsställas utforskar våtmarkernas gåvor,

skulle jag med ett gott omen slippa all hjärtats sorg.

S Förgäves kommer du att se mig i ett töcken när jag träder fram,

medan du klagar så mycket pressas jag allt tyngre under dödens vågor. 65

A I ljuset spanar fåglarna till Minervas ära,

vakande i skuggorna tänker jag på min ätts onda brott.

S Varför sitter du bland gravarna och utgjuter bittra tårar?

Utgjutande av tårar är inte tillräckligt inför ödets väv.

Jag som är blek måste återkallas genom de fördömda molosserna. 70

A Jag är inte längre en bror, min syster (varför lever jag?) är ett lik.
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Jag trängs av försåt, jag finner skräck bland gravarna,

eftersom olika vålnader av brända bor här.

S Res tre altaren, efter imorgon ska jag lösas från gravurnan.

Jag ska framträda inför dina ögon såsom fri från döden. 75

A Tre hundar ska jag för att övertyga än mer samtidigt bränna,

för att två gånger sex timmar dödens bojor ska brytas,

på det att de åter ska kunna lyfta upp min avskyvärda syster.

S Tupparna må inte vara långt efter hundarna vid slakten,

de som imiterar nattetiden med sina svarta fjäderdräkter. 80

Må ingen smak av honung finnas i offermåltiden.

A Varför ska mina båda ögon vara öppna hela natten?

Öronen är öppna men saliga genom svaren,

ty auguren tröstas genom öronen endast.

S Om ett hårstrå från en åsna bärs av vinden, 85

så att det av en ogynnsam slump faller i hundarnas aska,

kommer skiomantin att förlora all sin kraft till att återge liv. 

A Jag ber dig, Pallas, döda alla åsnor,

för att ingen oordning ska falla i mina offer idag.

När åsnorna är borta må jorden förbli utan olyckor! 90

S Ta bort saltkorn, det får inte finnas någon smak i munnen.

Osaltad är maten ljuvast för en gunstig Orcus.

Kom ihåg att inte föra fram något otydligt i dina böner.

A Blandningen av kött gör hela mig vansinnig,

för mig fattas allt som kan återkalla den ljuva sömnen. 95

Må Apollo ge mig ett vallmofrö, medan tjänaren sover.

S Vad gagnar det att böja knä inför Apollos altare? 

Eller ska jag återkallas genom helande örter,

jag som lämnade min brudsäng för den behornade?

A Den vise urskiljer det klart sanna från det falska, 100

mitt siande bultar på gudarnas hemligheter.

Aldrig omgjordade den behornade älskaren sina genitalier.

S Det blir ett jämmer av röster, det blir ett utgjutande av tårar.
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Mellan de båda rör du andar täckta av sot,

medan du sörjer att inga instrument för ärbarhet finns här. 105

A Ve mig, härfågeln hade förutsagt att ditt rykte skulle fångas,

när en behornad äktenskapsbrytare formades från en oxe,

hade jag förts niohundra stadier från solen.

S Skynda att samtidigt dölja de klara ljusen.

Elden flammar med ditt rasande hjärtas fart. 110

Jag ska återupprätta mitt rykte inför dig, när jag har uppstått.

A Kråkans röster berättade om min systers skändligheter.

Vem förde min systers gärningar till korparnas näbbar?

Redan har ungtjurens onda fördärv gått över havet.

S Augurens misstänksamma påhitt har pressat fram 115

vilket oerhört ting som helst som de ondas öden lägger till.

Varför rasar du, Hecate, dyster av min broders tal?

A Nu börjar iakttagandet av det mörka offret.

Om min klagan blir avskyvärd för er,

ska varken hunden känna hugget eller tuppen slaget. 120

Res dig, syster, till din bror, nu dör dagens härold.

Jag ska inte prisa andarna under dagen,

vi ger ingen otydlig gåva åt den blinde Orcus.

Det som vi ger åt den underjordiske må aldrig ske i det öppna,

Bundna med rep må de enfaldiga inte kunna skria. 125

Jag ska släcka ljuset, låt sorgesångerskan sprida sin sång för mig,

vi släcker all ljusets glans.

O drottning, var hälsad, jag anmodar dig från den blinda elden.

S Vad gör du i graven? Inget är olycksaligare än grottan,

Hårt ansätts han, som uppehåller sig på en sådan plats. 130

Ta ett efter ett emot mina ord, Mamuel,

För att jag ska tillfredsställa dig, för att jag ska kunna motsäga dig.

A Pluto, som är ursprung till den tomma uppenbarelsen, hör mig,

Medan du slukar sex stycken, släpp min systers skepnad.

Varför tröstar du mig inte, falsktalande Apollo? 135
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S Jag var i Libyen, strax ska jag visa dig min avbild.

Så ostadig du är, kom ihåg att återkalla den ömkliga (bilden) från Egypten!

A Jag har slitits från mitt sinne genom fördragen med er.

Du måste förstå min röst, Diana,

eftersom de som inte kan tala ärar dig, 140

du, som pojkar vilka närts av bröstmjölk hyllar.

Besvärjelsen gav tecken åt de nattliga monstren,

o ni medlare, medan jag söker min systers kärlek,

föder er närvaro en fruktansvärd förlamning.

Ett hårt vansinne har fötts i min hjärna. 145

Må jag nu högtidligen se Semiramis skugga.

I åtta dagar ska det firas åt röken som bedrar.

Jag ber, jag väntar, jag bränns i mina fem sinnen.

Jag eftersträvar något möjligt, genom er urskiljer jag nu min syster.

Det har varit strid bland skuggorna om min systers frihet. 150

Lägg nu undan din stålhårda vrede, Behemot.

Jag hör nattens skingrade invånare skynda.

Själarnas väldiga ankomst åstadkommer ett skalv.

Nu ser den skuggbärande formens avbild sin bror,

en gång var detta kungliga ansikte min syster. 155

Detta är en bild av hennes förnäma moders berömda anlete.

Ge mig din hand, drottning. Syster, för fram din begråtansvärda mun.

S Rör inte mina lemmar! Jag är inte en kropp som kan beröras.

A Nattens dunkla skådespel är alltför snabba.

Jag letar efter ditt hem, där du bortsliten vilar, 160

men se inte tillbaka på vad du lämnat efter dig,

förgäves vände Eurydike åter mot platserna hon lämnat bakom ryggen.

S Varför hetsar du upp dig, drucken av Orestes vansinne,

över att Jupiter, full av otrogen lust, lekte i min gård?

Du uppsvällde, varför är du ont rasande, 165

över att en bedragare till gud gnäggade som en älskare?

I en oxes skepnad hittades den fromme under grönskan,
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han som skickar sina blixtar från den stjärnbärande tronen.

Jupiter angrep, men hängivenhet drog mig till honom.

Genom himlens dunder den vackra förväntan på gudarna 170

log lättsamt, men den betryckte mig kraftfullt med begär.

Om en gud bedrog finns ingen dom mot hans dåd,

för en gudomlig otuktig finns ingen regel.

Utan skuld log en sådan älskare åt mig.

Vem, om han så ville, skulle neka mig att synda med Jupiter? 175

Vem återkommer kysk från gården, om guden förbjuder det?

Rättfärdigt syndade vi båda, när den fromme befläckade mig.

Lagen har förts fjärran bort för otyglade gudinnor.

Må mitt vittnesmål lyfta bort din dystra sorg.

Genom Plutos omfamning dras jag åter mot den tunga gravurnan. 180

Tro mig, de begravda tillåts inte att tala för evigt.

Kommentar

Då Dronke utförligt kommenterat de talrika mytologiska referenserna i poemet tas inte så 

mycket om det upp här.

38   - Moloss syftar här troligen på hundrasen. 

47   - Os syftar troligen här såsom i vers 31 på öppningen varifrån man tar sig ur dödsriket. 

Den svarta staden manas då att öppna (bli) en väg ut ur dödsriket (Helvetets eldar). Just 

castra kan användas om såväl kyrkan som de heligas eller Kristi armé,101 varför det är en 

effektiv kontrast att använda nigra castra om dödsriket. 

54   - Somnus även om döden.102

55   - Nescio ser ut att stå för nescioquam. Jag vet inga paralleller men samma användning 

syns i vers 73.

58   - Phitonissa, alternativ stavning av Pythonissa.

66   - En något fri tolkning av adverbet clare, men det kontrasterar mot in tenebris i följande 

vers.

70   - Molosser åter hundar. Pallida står alltså för att hon är en vålnad.

101 ”castra” Souter, Alexander, A Glossary of Later Latin to 600 A.D. (Oxford: Clarendon Press 1949), Blaise, 
Albert, Dictionnaire latin-français des auteurs du moyen-âge (Turnhout: Brepols 1975).
102 ”somnus” Blaise, Albert, Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens (Turnhout: Brepols 1954-1967),  
Blaise 1975.
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73   - Nescio ser likt i vers 55 ut att användas för nescioqui.

78   - Det ligger kanske närmare till hands att som Dronke säga att ”jag” hellre än ”de” åter 

ska lyfta upp systern. Bojorna som subjekt är dock rimligt med relevo i meningen att de lättar 

och lindrar (släpper) henne, och att hon så kommer upp. 

86   - Sciomantia av det grekiska σκιά (skugga). Används om andebesvärjelse till skillnad från 

den necromantia som animerar döda kroppar. Ett ovanligt ord som finns i Servius 

kommentarer till Aeneiden (in Aen. VI. 149).

92   - En Orcus som blir gunstig genom måltiden.

125 - Dessa enfaldiga bör syfta på hundarna och tupparna.

131 - Mamuel förekommer hos Irenaeus Lugdunensis, där som frossare.103 Annars okänd. I 

sammanhanget kan det tas antingen som en ren förolämpning i det att Semiramis kallar sin 

bror för en Mamuel, en frossare, eller som att han frossar i rykten och nu ska höra på hennes 

ord.

136 - 137 - Betydelsen av Libyen här har jag inte kunnat utröna. Att hon påminner sin 

vankelmodige broder om att det är från Egypten han ska återkalla henne skulle dock kunna 

anspela på det faktum att Babylon inte sällan identifierades med Kairo,104 vilket om Babylon i 

poemets början är London skulle göra Egypten till det England Rodbert försöker få tillbaka 

Emma ifrån.  

143 - Syftar förmodligen till att han vill veta anledningen till hennes kärlek till tjuren, men 

kan ju såklart ha en incestuös klang.

147 - Skulle då antagligen vara den offerrök genom vilken auguren lurar döden och återför 

Semiramis.

162 - Emendationen av Euridices oculos till Euridice loculos är det enda sättet att få någon 

rimlig betydelse i denna vers. Skrivaren har förväxlat l och s tidigare, som syns i Iezabel (v. 

3), och det är lätt att tänka sig att man vill se ett oculos i samband med Eurydike. Betydelsen 

vi får med loculos stämmer emellertid bra in med vad som sägs i versen innan. Helst hade 

man velat ha ett in eller ad också men det kan troligen tillskrivas ett friare poetiskt språkbruk.

Analys

van Houts’ identifikation av Semiramis och auguren som Emma och Rodbert bygger på en rad 

iakttagelser i poemet. Semiramis’ död motsvarar hur hon övergivit sin gamla familj och 

103 ”Mamuel” Souter.
104 Dronke s. 98, not 3.
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förblivit i London med fienden medan augurens mödosamma ritualer symboliserar Rodberts 

fruktlösa försök att vinna henne åter (och hans status som augur speglar såklart Rodberts 

verkliga position som ärkebiskop). Hans uttalande om att hon fångats (106, 160) kan referera 

till historierna om att hon kidnappats av Knútr. Vidare säger auguren att nyheterna om 

Semiramis’ dåd burits över havet (113-114), vilket passar med den engelska kanalen som 

skiljde dem åt, dessutom kan de korpar och kråkor som nämns som budbärare referera till 

vikingaskepp, såsom i Emmas Encomium. Slutligen nämner auguren illustris species  

notissima matris, vilket, särskilt då ingen mor till Semiramis nämns på annat håll, skulle syfta 

till änkehertiginnan Gunnor, som vi sett var en kraftfull gestalt vid det normandiska hovet.105

   van Houts’ teori är trovärdig och kan stärkas av den redan nämnda fonetiska likheten mellan 

cornu(tus) och Knútr. Häri syns även en koppling mellan Iezabel och Semiramis då sista 

raden i prologen till Iezabel talar om att en ursa ska bli cornuta (behornad/”be-knútad”). Den 

rimligaste förklaringen till ursa är stjärnbilden (Stora björn) som enligt antik myt, återberättad 

bland annat i Ovidius’ metamorfoser, var Callisto som efter att ha våldtagits av Jupiter 

förvandlades till en björn av Juno och sedermera sattes på himlavalvet av Jupiter då hennes 

son Arcas höll på att döda henne. Även därefter ådrar hon sig dock stor avund från Juno som 

är svårt upprörd över att hon gjorts till gudinna.106 I denna kontext där Knútr liknas vid guden 

Jupiter skulle gudinnestatusen kunna innebära Emmas position som den mäktiga drottning 

hon blev efter giftermålet. Att en sådan referens till en historia om hur Jupiter lurar en ung 

kvinna görs i anslutning till berättelsen om Semiramis som gett efter för Jupiter i tjurform kan 

hur som helst knappast vara en slump. Skulle Iezabel precis som Semiramis alltså 

representera Emma? Och vem vore då den som frågar ut henne? Båda frågorna är svåra att 

besvara, men kommer att återkomma längre fram.

Senna

Av det nordiska inflytande som vi sett tidigare visar sig senna som särskilt intressant, och dess 

betydelse för verken i lat. 8121A har lyfts fram av såväl Ziolkowski och van Houts som 

Christopher McDonough, som givit ut Moriuht.107 Vad det betyder för poemen och deras 

tolkning har dock inte givits större utrymme. Senna, tillsammans med den relaterade termen 

mannjafnaðr, syns ursprungligen ha haft en juridisk innebörd, där det handlat om att övertyga 

105 van Houts 1992, s. 21-22.
106 Metamorphoses, II, vv. 405-530.
107 McDonough, s. 20, Ziolkowski, s. 46, van Houts, Elisabeth M. C., ”Scandinavian Influence in Norman 
Literature of the Eleventh Century”, Anglo-Norman Studies 6 (1983), s. 108-109.

28



om någons skuld eller återupprätta någons ära. Det är dock väldigt svårt (och enligt Carol 

Clover inte ens meningsfullt) att dra täta skott mellan de båda.108 På engelska brukas termen 

flyting, och jag kommer i detta att tala endast om senna för att beskriva den typ av dueller där 

två personer kämpar med ord för att rädda sin egen heder eller smutsa ner den andres. I 

sammanhanget ska även nämnas att detta inte är unikt för fornnordisk litteratur, utan 

förekommer också i fornengelsk, mest känd torde vara dusten mellan Beowulf och Unferþ, 

men det syns även ha levt som social praktik i alla fall i niohundratalets England.109

   En första iakttagelse som kan göras angående Semiramis är den balans som syns mellan 

auguren och Semiramis i deras replikskiften. Från vers 24 där Semiramis första gången visar 

sig till 37 innan auguren håller en längre monolog som inte riktar sig till henne växlar de 

repliker om en eller två vers. Efter monologen och till nästa monolog som auguren riktar utåt,  

i vers 59-117, visar sig detta ännu tydligare där de med fyra undantag (om två vers) talar i tre 

vers åt gången. Därefter faller mönstret något då det mest är auguren som talar, men han 

vänder sig inte i särskilt hög grad till Semiramis. Sedan är det hon som får ordet, i en sista 

monolog om 19 vers, som blir hennes slutliga försvarstal, som ett svar på den anklagelseakt 

som lades fram i verkets början, också den om 19 vers.110

   Clover har i samband med en analys av Beowulf gjort en noggrann karaktäristik av senna, 

vari ett antal karaktäristiska mönster och företeelser tas upp, vilka här ska jämföras med 

Semiramis. Först är scenen, som kan vara av två olika slag, vid någon form av gästabud, eller 

utomhus, där kombattanterna skiljs åt av vatten.111 Detta är något abstrakt i Semiramis men 

auguren och Semiramis är uppenbart tydligt åtskilda från varandra, om än av gränsen mellan 

de dödas och levandes länder snarare än vatten, men i den verklighet som det syftar på så är 

det just vatten som skiljer de båda åt, vilket ju också alluderas till i vers 114 (och att det kan 

vara stora vattenmassor som skiljer dem åt syns till exempel i sundet som skiljer Tor och 

Oden i Hárbarðsljóð). Vidare håller auguren en offerfest, vilket förvisso är tämligen långsökt, 

men det stegrande vansinne som hans offerriter leder till påminner om de dryckestävlingar 

som ofta var del av senna, där berusningen bidrog till förlusten, i och med att man förlorade 

kontrollen över sitt sinne och tal.112 Just så utvecklar sig auguren och Semiramis’ dialog, där 

hon hela tiden håller sig helt lugn, medan auguren blir vildare, svagare och mer patetisk. 

108 Clover, Carol J. ”The Germanic Context of the Unferþ Episode”, i: Speculum, vol. 55, no. 3 (1980), s. 444-
445.
109 Clover, s. 448.
110 Denna symmetri mellan anklagelsen och försvaret noterar även Dronke (s. 110).
111 Clover, s. 447.
112 Clover, s. 449.
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   Tydligare paralleller syns i innehållet, där en mycket viktig del av de anklagelser och 

förolämpningar som brukar slungas är av sexuell natur, inte minst där den är avvikande, som 

med djur. Vidare var en av de grövsta anklagelserna mot kvinnor att ha haft sexuellt umgänge 

med dem som mördat släktingar, förvisso i allmänhet fäder eller bröder,113 men mördaren till 

en tidigare make, dessutom fader till tre av hennes barn, syns där inte så långsökt.

   Den tydligaste parallellen syns dock i sättet man argumenterar i senna. Den anklagade 

bestrider nämligen aldrig anklagelsen i sig, utan det är dess betydelse och värde som 

debatteras. Sennakonsten ligger därmed i att konstruera den bästa (eller värsta) möjliga 

versionen av det som skett. Detta är enligt Clover sennas mest slående karaktäristik: ”they 

argue interpretations, not facts”.114 Just så gör ju också Semiramis, hon förnekar aldrig sitt 

samröre med tjuren, utan förklarar istället varför, och får sin gärning att snarast likna en 

religiös plikt. Det var en gud som lockade henne och hennes devotio som fick henne att lyda. 

Översatt till Emmas och Rodberts verklighet gjorde hon alltså bara sin plikt, styrd av sin 

devotio, när hon tillmötesgick den Knútr som var ansvarig för hennes makes död. Exakt vad 

denna plikt bestod i är svårare att veta, möjligen skyddade hon sina söner från Knútr när hon 

gifte sig och gjorde dem arvslösa, möjligen skyddade hon det normandiska hovet genom att 

gifta sig med den Knútr som annars med sin dominans i England såväl som i Danmark och 

andra delar av Skandinavien kunde ha varit en formidabel fiende. Troligen var det dock så 

krasst som att hon i sitt försvarstal enkelt konstaterar att Knútr är mäktigast (han liknas ju vid 

Jupiter) och att hon därför går till honom.

Var Semiramis rolig?

Vi har redan rört vid ett av de stora problemen med komik och humor, i det att de får sin kraft 

genom brott mot regler som lämnas mer eller mindre outtalade, vilket självfallet gör det svårt  

för en betraktare tusen år senare att förstå om det var roligt eller inte. Ur kännedom om 

kontexten kan dock några uppenbara inkongruenser observeras: det sexuellt explicita ämnet, 

än värre då det rör sig om tidelag, även en del könsord och andra sexuellt färgade termer, 

vilka dock i denna text, liksom i Iezabel, faktiskt inte är så explicita (extis, v. 1, se sub boue 

strauit, v. 16, lumbos, v. 102). Vidare har vi den mäktiga drottningen som lagt Babylon under 

sig för att sedan hoppa omkring i gräset och råma samt hennes bror som grips av stegrande 

113 Clover, s. 453.
114 Clover, s. 458-459, 462.
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vansinne och med patologisk noggrannhet förrättar sina lika hedniska som motbjudande offer. 

Men var Semiramis med sin tjur faktiskt rolig, eller var hon bara motbjudande och vulgär?

   För att närma oss ett svar på den frågan ska vi betrakta verket ur den andra vinkeln som togs 

upp i inledningen, nämligen som satir, och i detta jämföra den med Juvenalis’ sjätte satir och 

Plazas läsning av densamma. Hon menar som tidigare nämnts att Juvenalis för att göra satir 

på kvinnorna först stärker dem (gör dem till ett hot) och låter dem göra allt som normalt är 

förbjudet. Dessutom skäms de inte ens i texten, utan erkänner villigt hur dåliga de är och 

framstår i sin monstruositet egentligen genomgående som både roligare och häftigare än 

satirens lätt hysteriska och tjatiga berättare.115 Så långt ser vi en tydlig parallell till Semiramis, 

som där hennes sorgsne, patetiske bror hela tiden blir allt mer upprörd och vansinnig är kall 

och behärskad, äger kunskap och instruerar honom (vv. 85-87, 91-93, 109-110), faktiskt 

anstränger sig att försöka trösta honom (vv. 131-132, 179) och slutligen ger en förklaring till 

sitt perversa agerande, i vilken inget försök att skyla över det skedda görs, utan hon snarare 

visar sig stolt över sitt agerande. Men, där Juvenalis stärkt sina kvinnor försöker han sedan att 

krossa dem med sin satir, gladiatorkvinnan som han sätter på pottan (6.264) tar Plaza upp som 

exempel,116 man skulle också kunna nämna Claudius’ hustru som prostituerar sig mer lustfyllt 

än alla andra men efter natten kommer hem med flammiga kinder, stinkande av rök och 

bordell (6.115-132). Vad Plaza frågar sig är om Juvenalis faktiskt lyckas krossa dem, men vad 

vi ser i Semiramis är att författaren inte ens försöker. Ingenstans sätts Semiramis på pottan och 

författaren visar sig inte som Richlins Priapus, ute efter att bestraffa den som avviker. Istället 

är det Semiramis som får sista ordet (ett nitton vers långt sådant) och hon som sakligt kan 

argumentera för sin sak. I stort sett detsamma visar sig även i Iezabel, där det ständigt är den 

utsvävande Iezabel som är kvicktänkt och talar bättre än sin patetiske motpart, aldrig skäms, 

och även hon får ett sista ord, som hon ägnar åt att torrt konstatera att den fromme utfrågaren 

paraderar sin stjärt som en påfågel.

   Som satir betraktad så tycks det därmed inte som om Semiramis är objektet. Ett tydligare 

objekt verkar vara auguren, som synts ovan. Auguren, i form av ärkebiskopen tillika greven 

Rodbert, måste också ha varit ett tacksamt mål för en satiriker. Han var en tydlig överhet att  

angripa, både andligt och världsligt, han levde dessutom inte ett idealt liv för sin ställning, då 

han var gift och hade barn, och i beaktande av hans världsliga position och unga ålder vid 

tillsättandet så kan vi nog anta att han inte blev ärkebiskop för sin fromhet eller teologiska 

115 Plaza, s. 133-135.
116 Plaza, s. 138.
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briljans, vilket det faktum att Semiramis faktiskt ibland måste instruera honom säkert kan 

alludera på, likaväl som det faktum att han visar sig som en skiomant säkert kan alludera till  

ett rykte om att han inte var så from som han borde.117

   Med Ecos språkbruk framstår auguren alltså som en uppenbart komisk gestalt för läsarna att 

skratta åt: han är fånig, han är klumpig, han bryter mot tabun. Semiramis då? Också hon 

bryter som vi sett mot tabun, eller anklagas åtminstone för det, men är sedan vältalig och 

förklarar sig. Till skillnad från auguren så får vi veta vad hon har känt och tänkt, vi inbjuds att 

förstå hennes resonemang och bevekelsegrunder och genom poemets struktur visas hennes 

version vara den riktiga. Möjligen framstod också Semiramis som rolig, men hon var rolig när 

hon lekte med guden i tjurform, när hon instruerade och tillrättavisade sin fånige bror samt 

ogenerat lät oss veta varför hon synts dra skam över sin släkt. Vi skulle nog hellre skratta med 

henne än åt henne.

Varför Semiramis och Iezabel?

Att som i dessa verk använda fingerade namn på personer har tydliga paralleller i 

fornnordiska kenningar, ett intressant exempel i detta sammanhang är den kvinna 

(förmodligen just Emma) i Liðsmannaflokkr som benämns med asa- och valkyrienamnen Syn, 

Hlǫkk och Ilmr.118 Ziolkowski och Dronke tar emellertid också upp exempel på att både 

Semiramis och Iezabel kunde användas (negativt) om kvinnor, Iezabel främst om kvinnor som 

ansatte kristna alternativt fick sina män att begå onda dåd, medan Semiramis främst användes 

om vällustiga kvinnor.119 Men vad kan det betyda att just de båda namnen användes här? 

   I Iezabels allra första vers står som bekant ”Nomen ab I e! sonat Iezabel, quia corruit Ah 

ah!”. I e och Ah ah är två interjektioner, den första ett slags glädjerop medan den andra är ett 

sorgestön.120 Eftersom sörjandet har gått under ljuder alltså namnet Iezabel från ett glädjerop. 

Kopplingen till den nyblivna änkan Emma som istället för att sörja sin make, och möjligen 

sina landsflyktiga barn, firar bröllop är uppenbar. Sedan fortsätter som vi sett prologen med 

att berätta hur poeter och konstnärer ljuger och hittar på. En snarlik vers möter vi i Semiramis 

107, där en cornutus moechus formades från en oxe. Allra troligast är detta en kommentar till 

117 Enligt medeltida tro var det överhuvudtaget inte möjligt att åkalla spöken, utan fick man kontakt med något 
så var det demoner som låtsades vara de dödas andar, vilket gör augurens skiomanti till en form av 
demonbesvärjande (Kieckheffer, Richard, Magic in the Middle Ages (Cambridge: Cambridge University Press), 
s. 152).
118 Poole, Russel, Viking Poems on War and Peace: A Study in Skaldic Narrative (Toronto: University of 
Toronto Press 1991), s. 88-89.
119 Ziolkowski, s. 16.
120 Galloway, s. 195.
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andra samtida diktare, förmodligen skrevs och uttalades det vid denna tid invektiv mot Emma 

och hennes förbindelse med Knútr, där hon kallades för en Iezabel. Vid en första anblick syns 

den här författaren ansluta sig till dessa med sin dialog med en Iezabel som vältrar sig i sina 

perversioner. Troligare är dock att prologen fungerar som en metaspråklig kommentar, som 

visar just att detta inte är vad det ser ut att vara. Troligen manar den istället en uppmärksam 

läsare eller åhörare att inte ta poeterna på allvar, och öppnar där för ett djupare betydelselager 

i texten. Iezabel är den skickligare talaren, hon är stolt och ångrar inget, men målas samtidigt  

upp som en rent grotesk nidbild, så grotesk att den kanske är en ironi. Påfallande är hur ofta 

hon i sitt sexuella utsvävande återkommer till ynglingar, sin lust efter pojkar och unga män 

(vv. 94, 115, 130, 144), och här kommer kopplingen till Semiramis. Historien om Semiramis 

och en tjur (som snarast påminner om Jupiter och Europa) är nämligen helt okänd utöver detta 

poem, istället var hon känd för att hon klädde sig som man, härskade självsvåldigt, men 

framför allt för hennes incestuösa relation med sonen Ninus efter maken med samma namns 

bortgång.121 

   Efter den första boken, där en ironisk bild av invektiven mot Emma tecknats, kommer då 

poeten in på den historia han vill berätta. Emma, som av sina fiender klandras för att hon tagit 

Knútrs parti istället för sina söners, får nu namnet Semiramis, efter en berömd drottning som 

begått incest med sin son. Härigenom, antytt redan i Iezabels lust efter unga, vänds de 

anklagelser (troligen kryddade med sexuellt perverterade invektiv) som riktats mot Emma 

tillbaka mot anklagarna som med den här författarens ironiserande logik manar Emma till  

incest. Också i inledningen till Semiramis syns en ironisk kommentar tillika metaspråklig 

signal till detta, i vers 10, som för en ouppmärksam läsare är tämligen obegriplig, där hon 

manas vara ”Ninus’ (Æþelreds) ko”, och (sedan han dött) drottning åt ”den levande (Ninus)”, 

alltså åt en av deras söner. 

   Ytterligare en koppling mellan Iezabel och Semiramis är att Iezabel på frågan ”unde venis?” 

svarar att hon kommer från Babel (v. 8), vilket var utbytbart med det Babylon där Semiramis 

var drottning.122 Slutligen bör här nämnas Iezabels vers 140, där hon på frågan vad hon ska 

göra nu, med en dubbeltydig konstruktion svarar att hon ska hora bland numidierna,123 

troligen en ironisk kommentar som anspelar på hur Dido anmodades gifta sig med en 

121 Archibald, Elizabeth, ”Sex and Power in Thebes and Babylon: Oedipus and Semiramis in Classical and 
Medieval Texts”, i: Journal of Medieval Latin, vol. 11 (2001), s. 39-43.
122 Ziolkowski, s. 86.
123 Ziolkowski, s. 162.
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numidisk, inhemsk, furste men istället valde den Aeneas som kom över havet, just som Emma 

gjorde.

   Med Iezabel och Semiramis som samma person torde också Iezabels utfrågare vara samme 

Rodbert som auguren. Han har samma enfaldiga roll som auguren och hans slutkommentar (v. 

141) om att han ska hänga upp sina kläder, av Ziolkowski via klassisk litteratur tolkat som att 

han ska skydda sig från prostituerade,124 och Iezabels syrliga svar om påfågelsstjärten anspelar 

troligen på hans position som ärkebiskop, dessutom gift och med starka världsliga intressen.

Avslutning

I beaktande av det som ovan nämnts ser vi att Semiramis och Iezabels modelläsare måste ha 

varit väl skolad i klassisk litteratur, men även bekant med nordiska och/eller engelska 

traditioner för att fullt ut förstå verkens struktur och följa deras resonemang. Verken är i sin 

komplexitet och dunkelhet stängda för de icke invigda och kan mycket väl förstås som bara 

mörka berättelser om gamla hedniska riter, misogyna betraktelser över otyglad kvinnlig 

sexualitet eller för den delen fördömanden av Emma. Detta var förmodligen en del av 

författarens ironi. Exakt vem han var är fruktlöst att spekulera i, den enda egentliga kandidat 

vi har här Vuarner av Rouen (vilket fortfarande inte skulle ge oss mycket mer än ett namn) 

men det verkar av hans dedikationer till Rodbert mindre sannolikt. Rodbert är med stor 

sannolikhet objektet för författarens satir, förmodligen i förlängningen tillsammans med det 

normandiska hovet som tagit Emmas söners parti och fördömde deras mor. Varför författaren 

tog Emmas parti vet vi inte, faktiskt inte varifrån han kom heller. Vad vi vet är att hon ungefär  

samtidigt tilltalades av danska skalder i det Liðsmannaflokkr som beskrev Knútrs segrar i 

England, att hon åtnjöt en stark ställning där samt att hon senare hade makt att få en författare 

att skriva ett encomium åt henne. Den författaren tillskrivs av sin utgivare en flamländsk 

härkomst men då han konsekvent syftar på England när han använder ett odefinierat Patria 

syns det vara ett troligare hemland. Hur det än förhåller sig med den saken så kan Iezabel och 

Semiramis’ författare lika väl som normand ha varit engelsman, eller för den delen dansk. 

Täta skott mellan kategorierna är heller varken enkla eller särskilt meningsfulla att dra i  

beaktande av de nära kontakter vi tidigare sett. Hur mycket direkt inflytande Emma hade vid 

verkets tillkomst är oklart men författaren bör ha haft någon kontakt med henne, åtminstone 

124 Ziolkowski, s. 162-163. Det refererar till en gammal tradition bland sjömän som hängde sina kläder i tempel 
till Neptunus för att tacka för att de klarat sig, vilket medeltida skoliaster hänförde till att de kommit undan 
horor, troligen via Horatius’ Pyrrha i Carmina I.V.
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ha känt henne för att vilja försvara henne, och det ligger då nära till hands att anta att han reste 

mellan England och Normandie, kanske som något slags sändebud eller diplomat. 

Förmodligen var han i någon grad involverad i den krets av lärda som Richard och Rodbert 

byggde upp för att stärka sitt hovs prestige, där jag menar att invektiv mot Emma förmodligen 

producerades. Troligen uppskattades Iezabel och Semiramis vid det nyuppkomna hov som 

härskarna så noggrant kultiverade för att bli något att räkna med bland omkringliggande riken, 

men ännu roligare kunde nog verkens författare och deras modelläsare ha åt hur den 

uppåtsträvande normandiska eliten inte förstod att det var dem man drev med. Modelläsarna 

kunde vara några av de mest bildade av de tillresta intellektuella i Normandie samt 

intellektuella i det England varifrån mycket av den kultur som Normandie smyckades med 

hämtades.

   Utöver de politiska implikationer vi sett har vi också kunnat konstatera att nordiska 

traditioner förmodligen fortfarande var levande i den litterära kulturen. Vad gäller detta skulle  

emellertid ytterligare och mer omfattande analyser behöva göras, dels i relation till de andra 

verken i lat. 8121A, dels i relation till mer forskning av experter på nordisk och annan 

germansk litteratur, exempelvis Joaquín Martínez Pizarros avhandling om senna i latinska 

källor,125 som jag dessvärre inte haft tillgång till i detta arbete.

   Avslutningsvis kan nämnas att vi här har sett att Iezabel och Semiramis inte måste vara de 

misogyna invektiv de först kan verka vara, vilket i förlängningen kan säga oss något om 

tidens kvinnor, åtminstone de som var i någon maktposition. van Houts har redan ägnat 

uppmärksamhet åt Emmas mor Gunnor medan Galloway nämner Knútrs gamla konkubin 

Ælfgifus maktspel och vi har i denna undersökning sett att också Emma i perioder besatt 

mycket makt.126 I ljuset av vad som framkommit i denna studie vore det därmed intressant att 

närmare betrakta dessa kvinnor, deras ställning och deras maktmedel, inte minst Emma, som i 

Semiramis återupprättas med just det språk som normalt skulle ha använts för att fördöma 

henne.

125 Martínez Pizarro, Joaquín, Studies on the Function and Context of the Senna in Early Germanic Narrative 
(Doktorsavhandling, Harvard 1976).
126 van Houts 1999, Galloway, s. 202-203.
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