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194 Recensioner

Trots de invändningar som kan göras mot Delblancs avhandling på en del punkter 
tycks den mig som helhet ovanligt givande. Delblanc har valt en idé- och motivhistorisk 
synvinkel som visar sig öppna överraskande vida och klargörande perspektiv. Han av
vinner en mängd texter i frihetstidens och den gustavianska tidens litteratur ett nytt inne
håll och ett nytt intresse, och han berikar diskussionen om Gustaf III:s kulturpolitik; 
säkert skall han också stimulera kommande forskare till fortsatt användning av den nyckel 
till outforskade rum i 1700-talets litteratur- och kulturhistoria som han smider i sin av
handling. Ära och minne är en samtidigt resultatrik och impulsgivande undersökning 
som utan tvivel kommer att räknas till de centrala verken i litteraturen om det svenska 
1700-talet.

Lars Gustafsson

II . Ö v rig a  recensioner

ElNAR ÖL. Sv e in s sON: Islenzkar bokmenntir i fornöld. Almenna bokafélagiÖ (Reykja
vik) 1962.

Föreliggande arbete inleder ett som tre band planlagt verk om isländsk litteratur från 
äldsta tid till omkring sekelskiftet år 1300. Skedet betecknas i boktiteln som fornöld, 
en traditionellt isländsk term, som alltså inte lämpligen återges ordagrant med vårt ’forn
tid’; här åsyftar den vad vi väl skulle kalla vikingatid jämte äldre medeltid. Gränsen har 
dragits främst med tanke på den isländska fristatens sammanbrott 1262—64.

Författaren till hela verket, Einar Öl. Sveinsson (f. 1899), är en av vår tids ledande 
forskare inom sitt område. År 1945 avlöste han SigurÖur Nordal (f. 1886) som profes
sor i äldre isländsk litteratur vid Håskoli Islands i Reykjavik. Det ämbetet har han ny
ligen lämnat för att överta ledningen av rikets handskriftsinstitution; där kommer han 
bl. a. att få hand om de isländska manuskript ur den Arnamagneanska samlingen och Det 
Kgl. Bibliotek i Köpenhamn som danska Folketinget våren 1965 har beslutat återställa 
till Island.

Sveinssons produktion har i första hand ägnats åt sagaforskningen. I serien Islenzk 
for nr it har han sålunda utgivit en rad av de klassiska sagorna: Laxdœla saga, Eyrbyggja 
saga, Vatnsdcela saga, Hallfred ar saga, Kormdks saga och framför allt Brennu-Njdls 
saga (1954). Den sistnämnda utgåvan bildar krönet på de studier över Njdla som han 
inledde med sin mångsidiga doktorsavhandling Um Njdlu  (1933). Här kan också näm
nas Â  NjdlsbuÖ (Vid Njåls tingsbod) (1943), den mest ingående analys av konstnärskap, 
människoskildring och livssyn i en isländsk saga som torde finnas. Boken har gjorts till
gänglig för en större nordisk läsekrets i professor Ludvig Holm-Olsens norska översätt
ning och bearbetning Njåls saga, Kunstverket (1959).

Den nu publicerade första delen —  på drygt 500 stora sidor —  av islenzkar bok
menntir i fornöld omfattar endast eddadiktningen. Men som introduktion till hela arbetet 
diskuteras ämnen som vikingatiden, landtagningen på Island och fristatens organisation. 
Här rekapituleras exempelvis vad man anser sig veta om nationens härkomst, om det 
iriska inslaget bland invandrarna och om möjligheten av ett tidigt keltiskt inflytande 
på isländsk kultur. Sveinsson har kloka synpunkter på vad den nya gemenskapens till
komst och särskilda villkor kan ha betytt för en jämförelsevis självständig hållning mot 
främmande kulturpåverkan. Han betonar att det här rör sig om ett samhälle med mindre 
klasskillnader än någon annanstans i Norden. »Kulturen får en säregen enhetlig
het» (50).

Så följer en allmän, grundlig översikt över den gamla diktningen, dess arter, metrik, 
ordval, naturskildring. Inte minst fäster man sig vid avsnittet »Nåtturulysingar», som 
bl. a. ger exempel på ortnamnens vittnesbörd om ett väl utvecklat sinne för naturens 
karakteristika och skönhetsvärden. Genomgången av själva eddapoesien inleds med utför
liga kapitel om dess bevarande, ålder och ursprung. År 1951 lanserade Didrik Arup Seip 
den uppseendeväckande hypotesen, att den isländska huvudhandskriften av eddadiktningen, 
Codex Regius, vanligen daterad till senare delen av 1200-talet, röjer ortografiska spår



Recensioner 195

av att ga tillbaka pa ett norskt original. Denna teori av den ansedde norske språkmannen 
och paleografen bemöttes emellertid snart med tungt vägande argument och torde kunna 
betraktas som vederlagd. Sveinsson rekapitulerar denna diskussion —  annars kanske 
ägnad att sätta nationalistiska känslor i svallning både i Norge och på Island —  med 
största oväld, reda och jämvikt.

Det är för övrigt egenskaper som genomgående utmärker hans behandling av de 
många snåriga problemen kring eddapoesien. Hans omsorgsfulla avvägningar ger i regel 
utmärkt besked om olika grader av visshet, sannolikhet och möjlighet. Med vederbörliga 
reservationer tecknar han sålunda utvecklingskurvan för äldre och yngre inslag i Eddans 
hjältediktning och redovisar de skilda kriterierna. I Codex Regius själv är ju ordnings
följden bestämd av handlingsförloppet inom diktcykeln om och kring Sigurd Fafners- 
bane. Den är ett verk av handskriftens redaktör och säger ingenting om de olika kvä- 
denas inbördes ålder.

Karakteristiken av de enskilda dikterna som konstverk präglas av författarens lång
variga och djupa förtrogenhet med ämnet. Hans kvalifikationer kommer till sin fulla rätt 
inte minst i avsnitten om så ryktbara och omskrivna sånger som Hav amål och Völuspd.

Einar Öl. Sveinsson är suveränt hemmastadd inom sina vidsträckta domäner. I full
bordat skick kommer lslenzkar bökmenntir i fornöld av allt att döma att bli vår genera
tions stora standardverk över den klassiska isländska dikten.

Peter Hallberg

O l o f  L a g e r c r a n t z : Från helvetet till paradiset. En bok om Hante och hans komedi. 
1964. —  G u s t a f  F r e d e n : Hante. 1965. ( I  serien »Världsförfattare».)

700-årsminnet av Dantes födelse någon gång i april eller maj 1265 högtidlighålls i 
år över hela den civiliserade världen med utställningar, kongresser och utgivande av nya 
upplagor av Dantes verk och en rikhaltig litteratur om dessa verk. Gustaf Fredéns lilla 
skrift om Dante får väl uppfattas som direkt stimulerad av jubiléet, medan upprinnelsen 
till Olof Lagercrantz’ studie går något längre tillbaka: delar av den publicerades redan 
våren 1963 som tidningsartiklar. Härmed är också något väsentligt sagt om respektive 
verks karaktär. Fredéns ger intryck av att vara ett beställningsarbete medan Lagercrantz’ 
synes sprunget ur ett personligt uttrycksbehov som fann sitt första och naturliga utlopp i 
dagsjournalistikens form.

Det vore lätt att avfärda Lagercrantz som en litteraturhistorisk dilletant, som en subjek
tiv essäist utan sinne för historisk metod, men det vore att göra sig blind för allt positivt 
och berikande i hans bok. Han ger sig heller inte ut för att bidra till den vid det här 
laget starkt specialiserade facklitteraturen på området utan vill förmedla sin upplevelse av 
Divina Commedia. Han redovisar en ansenlig beläsenhet i Dantelitteraturen men inte 
med vedertagen detaljerad hänvisningsteknik: »När jag skriver har jag inte alltid klart 
för mig varifrån den kunskap är hämtad som jag använder. Jag vet ej heller alltid var 
gränsen går mellan det lånade och det som är mitt eget. Vad jag här säger är mitt endast 
i så måtto att jag tycker mig vara i besittning av det» (s. 101).

Er ån helvetet till paradiset är uppdelad i 16 kapitel fördelade på tre större avsnitt
ägnade åt vart och ett av de tre hinsidesrikena. Framställningen täcker emellertid inte det 
episka skeendet i komedin utan koncentreras till vissa episoder eller problemkomplex. 
Efter två inledande kapitel om pilgrimen Dante och förutsättningarna för hans under- 
jordsfärd diskuteras de avsnitt ur Inferno som handlar om Paolo och Francesca, Brunetto 
Latini, de underjordiska demonerna, Odyssevs och slutligen Ugolini, Fra Alberigo och 
några andra i helvetestrattens nedersta krets. Behandlingen av Francesca- och Odyssevs- 
episoderna är representativ för Lagercrantz’ sätt att komma tillrätta med de svårigheter 
Dantes Inferno erbjuder en positivt inställd och lidelsefullt engagerad läsare, som dock 
inte kan dela diktverkets kristna grundsyn.

Problemet med Francesca är hur Dante kan tillmäta henne straff i helvetet för ett
brott som ter sig så förklarligt och ringa: »Ingen som i komedin läser om Francesca
torde vara villig att döma henne. Även den som är anhängare av en objektiv moral och 
anser att äktenskapsbrott under alla omständigheter är förkastliga måste erkänna att här


