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Antologin har två övergripande teman, muntlig och skriftlig tradering av 
fornisländsk litteratur samt receptionen av denna. Huvudtemana är nära 
besläktade och går i många avseenden in i varandra, vilket också fram hävs 
i introduktions kapitlet där receptionsstudier får utgöra bokens huvud-
sakliga veten skapliga förankring. Volymen uppvisar stor bredd på gränsen 
till spretig het vad gäller frågeställningar, teoretiska och metodologiska 
ingångar samt tematisk, geografisk och kronologisk finindelning. Inom 
anto logins pärmar ryms allt från medeltida handskrifter, textkritik och 
utgiv ning av fornisländska texter till översättning och bearbetning av 
stoffet inom olika konstformer såsom litteratur, opera och tecknade serier. 
För att binda samman artiklarna i volymen introducerar redaktörerna 
begreppet hyperboreisk musa. Detta gudomliga väsen har till uppgift att 
fånga in det inflytande som fornisländsk litteratur och inte minst före
ställ ningar om denna utövat på europeisk kultur och vetenskap under år-
hundraden och som antologins författare ämnar belysa.

Boken består av 15 artiklar författade av en internationell skara av fors-
kare från Danmark, Italien, Norge, Storbritannien, Sverige och Tysk land. 
Redaktörerna Judy Quinn och Adele Cipolla sammanför artiklarna i tre 
delar framför allt på kronologiska grunder, men det går även att urskilja 
andra gemensamma nämnare, såsom specifika texter (Den poetiska Eddan) 
eller enskilda författare (August Strindberg). Första delen, The trans-
mission of Old Norse literature before and between manuscript wit nesses, 
omfattar tre bidrag som tar upp Den prosaiska Eddans ut giv nings historia, 
muntlig och skriftlig tradering av Vǫluspá utifrån en kritisk dis kussion av 
Ursula Dronkes utgåva samt textkritikens inställ ning till mellan led vid 
recension och stemmatisering. I bokens mest hetero gena andra del finns 
åtta artiklar samlade. Dessa behandlar litterära bear bet ningar av forn-
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isländsk litteratur från medeltid fram till tidigt 1900-tal. Den inleds med 
jakten på den försvunna Amlóða saga och en kritisk käll granskning av 
en italiensk libretto, Ambleto (Hamlet). Hamlet figuren av löses vidare av 
Hrólfr kraki. I sin undersökning visar Tereza Lansing på den betydelse 
som denna litterära gestalt haft för framväxten av danskt drama på 1700- 
och 1800-talet. Fornisländska texter och deras roll som inspi ra tions källor 
skildras i ytterligare tre bidrag där August Strind bergs och William Morris 
författarskap står i fokus. Ett annat grepp tar Mats Malm och Julia Zernack 
som visar hur fornisländskt stoff med vitt skilda resultat utnyttjades 
av nationalistiska rörelser i Skandinavien och Tysk land. Anto logins 
avslutande del ägnas åt nutida reception av forn isländsk litte ratur. I fyra 
bidrag får läsaren veta på vilka sätt nordisk myto logi inspirerat samtida 
brittiska poeter, hur och varför två välkända hand skrifter, Flateyjar bók 
och Codex Regius, har kommit till användning i isländska deckare samt 
vilka semiotiska koder som tillämpas vid ”seriali sering” av forn isländskt 
material på Island och i Italien. Volymen är för sedd med ett namn register 
och ett hand skrifts register samt ett antal planscher i färg.

I sin introduktion visar redaktörerna på flera beröringspunkter mellan 
anto login och ett antal avslutade och pågående forskningsprojekt med 
inrikt ning mot receptions studier och kritisk analys av fornisländsk litte-
ratur. Valet av begreppet hyperboreisk musa inspirerades t.ex. av projektet 
The Norse Muse project som leddes av Lars Lönnroth och Margaret 
Clunies Ross på 1990-talet. Genom valet av attributet hyperboreisk 
vill Quinn och Cipolla lyfta fram samspelet mellan kritiskt tänkande 
och konst närligt skapande och på det sättet förena de två huvud sakliga 
linjerna i receptionen av fornisländskt material, den vetenskapliga och 
den konst närliga. Det skifte i förhållningssätt till materiella aspekter av 
litte ra turens tradering, som intåget av material eller receptions filologi 
har möjlig gjort, blir ytterligare en tråd i kontextualiseringen av volymen. 
Utifrån ett materialfilologiskt perspektiv betraktas handskrifterna som 
kultur bärande föremål med egna förutsättningar och sammanhang som 
den muntliga traderingen är en oskiljaktig del av. Detta förändrar i 
grunden diskussionen kring vad de fornisländska texterna som vi känner 
dem egentligen är och vilka slags traditioner de representerar. 

Vad beträffar antologins första del vill jag uppmärksamma en specifik 
text kritisk fråga som tas upp i både Quinns och Odd Einar Haugens bidrag. 
Frågan rör rekonstruktion av mellanled vid stemmatisering som ytterst 
bottnar i en konjektur. Artiklarna behandlar två verk som traderings-
mässigt markant skiljer sig åt, Vǫluspá respektive Första grammatiska 
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avhand lingen. Bägge författarna är tydliga med att poängtera att den 
stemmatiska metoden inte är universell och sällan lämpar sig för vissa 
typer av traderings situationer som t.ex. involverar kontamination eller 
parallell muntlig och skriftlig tradering. 

I Quinns artikel är resonemanget om rekonstruktion av mellanled 
under ordnat en övergripande frågeställning om huruvida stemma tisering 
är en adekvat metod för att dels handskas med Vǫluspás tradering, dels 
legi timera redaktörens emendationer som saknar stöd i de bevarade text-
vittnena. Quinn argumenterar på ett övertygande sätt att den muntliga 
tradering av dikten som man bör räkna med i detta fall i princip omöjliggör 
ett stemma. Det saknar nämligen potential att på ett adekvat sätt återspegla 
eller visualisera den tänkta traderingssituationen.

På goda grunder ifrågasätter Quinn (s. 68) Dronkes emendation vés i 
vés valtívar, en läsning som utgivaren föredrar framför det belagda vel, 
jfr Codex Regius vel valtívar och Hauksbóks vel velltívar. Emendationen 
berättigar enligt Dronke antagandet om en gemensam förlaga för 
bägge handskrifterna, *RII i hennes stemma, där det ursprungliga 
felet antas ha uppstått. Quinn går genom flera problematiska aspekter 
med emendationen. Det relevanta i det här sammanhanget är hennes 
ställnings tagande mot rekonstruerade mellanled som har sitt ursprung i 
ett antagande, en konjektur. Enligt Quinn strider tillvägagångssättet mot 
den klassiska textkritiken.

Första grammatiska avhandlingen finns bevarad i en enda handskrift, 
Codex Wormianus. Trots detta vill Haugen (s. 92) införa en försvunnen 
avskrift mellan originaltexten, *O, och det bevarade textvittnet, W, i sitt 
stemma. Med utgångspunkt i formhistoria och paleografiska iakttagelser 
argu menterar Haugen att mellanleden är nödvändig för att förklara en udda 
läs ning i Wormianus, qveði, som antas ha sitt ursprung i originaltextens 
qveðc. För att stärka sin tolkning drar författaren en parallell mellan sitt 
metodiska grepp och historisk lingvistik där rekonstruktion av mellan-
former utgör en gängse metod vid förklaring av språkutveckling.

Rekonstruktionen av mellanleder i de två ovannämnda fallen vilar utan 
tvekan på vitt skilda grunder, utgivarens estetiska preferenser respektive 
språkhistoriska överväganden. Diskussionen om huruvida det över-
huvud taget är rimligt att postulera försvunna avskrifter med utgångspunkt 
i konjektur är dock av principiell betydelse för textkritisk metod och dess 
tillämpning inom nordisk filologi. Av denna anledning vore det för del
aktigt om frågan hade dryftats gemensamt av bägge författarna med kors-
hänvisningar mellan artiklarna.
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I bokens andra kapitel erbjuder Malm och Zernack tankeväckande 
per spektiv på översättning av Den poetiska Eddan som en del av ett 
nationa listiskt bygge. Göticismens ambitioner att etablera Sverige som 
goternas urhem och svenskan som de nordiska språkens moder ledde 
till att innovativa över sättnings metoder utvecklades. Under 1600- och 
1700-talen följer över sättningarna till svenska nära det isländska origi-
nalets form inklusive dess rytm och ordval, ett tillvägagångssätt som 
kom att kallas för mimetisk översättning. Översättningstypen anses tradi-
tio nellt ha slagit genom vid sekelskiftet 1800. Svenska översättningar 
inklusive Johannes Göranssons tolkning av Vǫluspá föregår detta 
egent liga genombrott åtminstone med flera decennier. Felix Genzmers 
(1878–1959) översättning av Hávamáls strofer 76–77 uppmärk sammas 
särskilt i Zernacks bidrag som behandlar appropriering och missbruk av 
nordiskt stoff i propagandistiskt syfte. På ett engagerat och informerat sätt 
demonstrerar författaren hur en betydelseförskjutning mot den heroiska 
diskursen ändrade strofernas karaktär. En konsekvens av detta är diktens 
stora popularitet hos nationalistiska rörelser i Tyskland samt det ideo-
logiska missbruk som dikten utsattes för från första publikationen 1915 
till nynazistiska politiska möten på 2000-talet.

I både Chiara Benatis och Carolyne Larringtons artiklar i antologins 
av slutande del analyseras två samtida isländska spänningsromaner, 
Flateyjar gáta (2002) av Viktor Arnar Ingólfsson och Konungsbók (2006) 
av Arnaldur Indriðason. Handritamálið, Islands krav på repatriering av 
isländska handskriftsskatter, utgör ett bärande tema i bägge berättelserna 
som utspelar sig på 1960- respektive 1950-talet. Benati och Larrington 
går genom intrigen och belyser dels berättelsetekniska aspekter, t.ex. 
för fattarnas användning av McGuffingreppet, dels handskrifternas 
symboliska värde och centrala roll i handlingen. Larrington ägnar 
utrymme åt att placera Arnaldur Indriðasons roman i ett historiskt och 
litteratur vetenskapligt sammanhang då hon påvisar kopplingar till både 
Hall dór Laxness Íslandsklukkan (1943–46) och Sjóns Rökkurbýsnir 
(2008). En kontextualisering av detta eller annat slag skulle vara önskvärt 
även i Benatis bidrag. Benati går exempelvis genom en lång lista av allu-
sioner till fornisländsk litteratur i Flateyjargáta, men det förblir osagt om 
dessa på något sätt samspelar eller har en särskild funktion i romanen.

Studies in the transmission and reception of Old Norse literature är en 
mycket läsvärd bok som med sitt breda grepp om receptionen av forn-
isländsk litteratur för ämnet ett steg framåt både teoretiskt och meto do-
logiskt. Redaktörerna Quinn och Cipolla har lagt stor möda på att sätta 
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volymen i sitt vetenskapliga sammanhang och explicitgöra kopplingar 
mellan de olika artiklarna. Begreppet hyperboreisk musa skrivs likväl 
tydligast fram just i introduktionen, och fungerar i olika grad som ett 
samlings begrepp för antologins 15 bidrag. Alldeles oavsett är detta en 
samling artiklar av hög vetenskaplig kvalitet.
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