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Sigurður Nordals brev till Nanna

LARS LÖNNROTH

Sigurður Nordals betydelse för isländsk kultur kan knappast överskattas. 
Som professor vid Háskóli Íslands från 1918 fram till sin död 1974 fram
stod han som sitt lands internationellt mest kände humanist och ledare 
för den så kallade ”isländska skolan” inom studiet av forn isländsk litte
ratur. Hans sagautgåvor, litteraturhistoriska översiktsverk och briljant 
skrivna böcker om isländsk kultur har nått stor publik, både i sitt eget 
land och utomlands. Som ambassadör i Köpenhamn 1951–57 ledde han 
de förhand lingar som ledde till att de isländska handskrifterna återfördes 
från Dan mark till Island. 

Men dessutom var han, särskilt i yngre år, en beundrad poet och för
nyare av sitt lands skönlitteratur, inte minst med sin essayistik och sina 
lyriska noveller i samlingen Fornar ástir (”Gamla kärlekar”, 1919). Hans 
betydelse för 1900talets isländska kulturliv har framhållits av många, 
bland annat av Kristinn E. Andrésson i Det moderna Islands litteratur 
1918–1948, där hans insatser sammanfattas på följande vis:

Genom att stimulera intresset för litteratur och kultur har Sigurður Nordal gett 
före döme och uppmuntran åt diktare och andra, som ägnar sig åt kulturellt 
arbete. Vid sidan av de största diktarna är han den förnämste företrädaren 
för Islands nutida kultur, och framför andra har han format själva begreppet 
isländsk kultur och givit det en djupare innebörd än förut. (Kristinn E. 
Andrésson 1955: 146)

Det är också allmänt bekant att grunden till Sigurður Nordals insatser 
i det isländska kulturlivet lades under de många år han i ungdomen 
vistades utomlands, framför allt i Köpenhamn, där han 1914 disputerade 
för doktors graden, men också i Berlin och Oxford, där han som stipendiat 
mitt under brinnande krig ägnade sig åt filosofiska studier under perioden 
1916–18, innan han på hösten 1918 återvände till Reykjavik för att överta 
professuren efter Björn Magnússon Ólsen. Dock har inte mycket varit 
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känt om denna formativa period i hans liv, förutom det lilla som han själv 
valde att berätta. Först nu har en mycket stor samling av hans brev från 
dessa år kommit i dagen, de flesta på danska, senare också på isländska, 
tyska och engelska (i det senare fallet för att breven lättare skulle slippa 
igenom censuren när han befann sig i Berlin respektive Oxford under 
första världs kriget). Breven är utomordentligt öppenhjärtiga och ställda 
till hans första hustru, svenskan Nanna Boëthius, som han var gift med 
under sina utlandsår. Hon har hittills knappast varit känd för allmänheten, 
varken i Sverige eller på Island, men breven – som bevarats av hennes 
barn barn, fru Elisabet Björklund i Skara – visar att hon betytt mycket för 
Sigurður Nordals liv och intellektuella utveckling, fast hon aldrig följde 
med honom till hans hemland och aldrig omnämns i hans tryckta skrifter.

Sigurður och Nanna träffades första gången på badorten Alsbäck utan
för  Lysekil i juli 1913. Han var då 27 år, doktorand vid Köpen hamns 
universitet under ledning av professor Finnur Jónsson och sysselsatt med 
en utgåva av Orkneyinga saga samt med arbetet på doktors avhandlingen 

Fig. 1. Nanna Boëthius.
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om Olaf den heliges saga. Samtidigt hade han också drömmar om att bli 
diktare, hade publicerat ett par noveller i tidskrifter men var ännu rätt 
osäker på sin framtid. Var det forskare eller författare han skulle bli? 
Något fast sällskap hade han ännu inte, även om han hade haft tillfälliga 
men inte särskilt allvarliga relationer till ett par unga flickor. 

Nanna var åtta år äldre än han, född Henriksson, utbildad lärare från 
Högre Lärarinne seminariet, där hon blivit klasskamrat och vän med 
Emilia Fogel clou, sedermera känd som författare. Liksom Emilia hade 
Nanna starka litterära intressen och stora kultur ambitioner men hon 
saknade anställning och var olyckligt gift sedan 1904 som hemmafru till 
advokaten Teodor Boëthius i Västerås. Till Alsbäck hade hon anlänt för 
bad semester utan sin make men i sällskap med sina tre små barn och en 
väninna, Rut. Av hans brev och hennes dagbok är det tydligt att de snart 
blev passionerat förälskade i varandra och efterhand inledde ett hemligt 
erotiskt förhållande på trots av tidens och omgivningens officiellt stränga 
moral kodex. 

Fig. 2. Sigurður Nordal. Ungdomsporträtt i Nannas ägo.
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28/10 Elsku litla stúlkan mín. Efter at jeg skiltes fra dig paa banegaarden vandrede 
jeg et par timer om i Hälsingborg, spiste lidt og gik saa med færgen 3,57 og var 
i Kbhn ½ 6. Gik til vor glarmester og hentede rammen; der var blevet indsat et 
tykt glas, saa at der ingen plads var for kartongen og billedet. Jeg tog det hele som 
det var og ved at göre kartongen og billedet tynde som papir, fik jeg plads til alt. 
Sam tidigt forvandlede jeg rammen saaledes, at den kunde hænges op. Du vilde 
beundre min haandfærdighed, hvis du saa det hele! Nu hænger det lille billede 
lige foran mig, …

Fig. 3. Sigurður Nordals brev till Nanna Boëthius 28 oktober 1913.
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30/10 … Og nu i morges fik jeg först dit brev. Tak for det, du elskede, det gav 
mig saa megen tröst og glæde. Jeg saa af det, at du havde det bedre end jeg 
havde frygtet. Det er nok det, at du, ligesaalidt som jeg, endnu ikke har faaet det 
klart for dig, hvad det er at skilles for altid fra dem som man elsker höjest. Vi er 
endnu saa opfyldte af alt det, vi af skæbnens naade fik leve sammen, at savnet 
ikke kan faa fuldt tag i os. Det glædede mig saa, at höre om, hvor godt du har 
det paa sanatoriet og at du haaber at samle mange kræfter der. Jeg skal ogsaa ved 
et strængt regelmæssigt lig og dagligt arbejde söge at samle ny energi. For tiden 
föler jeg mig meget svag og udygtig. Og naar jeg tænker paa de 6 sidste uger 
kan jeg ikke undre mig over det. … Du elskede, elskede! Hvorledes skulde jeg 
med ord kunne udtrykke al min kærlighed til dig, al min smerte over den sorg 
jeg har gjort dig, al min taknemlighed for alt du har givet mig, ömhed og elskov, 
lys og varme og glöd, solskin og sang og blomster, skönhed og lykke, ikke en 
drömt lykke, men virkelig, selve livets hjærteslag. Hvor hele verden er mig tom 
og ligegyldig uden dig. Men du vil jo, at jeg skal arbejde og söge opad – saa vil 
jeg göre det i dit navn. Og du maa ogsaa for min skyld söge at blive större og 
lykke ligere. Mit höjeste önske er jo bare dette, din lykke, din udvikling. Lev vel 
du elskede. 
din Sigurður

Ur Sigurður Nordals brev till Nanna Boëthius 28 och 30 oktober 1913.

Fig. 4. Sigurður Nordals brev till Nanna Boëthius 30 oktober 1913.
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När de älskande återvänt till Köpenhamn respektive Västerås började de 
skriva långa kärleksbrev till varandra, nästan varje dag. Hans brev har 
be varats men inte hennes. Dock finns en dagbok från 1915–16 där Nanna 
be rättar vad som hänt henne: ”Jag kom till den lilla badorten Als bäck 
sommaren 1913 med Rut och barnen. Jag reste därifrån med mitt sinne 
fylldt av känslor för en annan man och bunden vid honom med löften om 
korrespondens. Sedan var det en tid av oro och förställning, tills jag en dag 
helt brutalt yppade förhållandet för T[eodor]. […] Jag reste till S[igurður] 
i Köpen hamn. […] Jag var förblindad, ville bara bort från den olycklige 
Teo dor och hemmet, trodde att S[igurður] och livet med honom skulle er
sätta mig allt det gamla och giva mig stor lycka.” (Dagboken 9/3 1915).

Av Sigurðurs korrespondens från september 1913 framgår att han 
fått brev från Teodor som avtvingat honom ett löfte att aldrig mer träffa 
Nanna, eftersom hon absolut inte kan skiljas från barnen och inte heller 
kan försörjas av en fattig doktorand i Köpenhamn. Sigurður är förtvivlad 
men anser sig till en början tvungen att stå fast vid sitt löfte. Han räknar 
inte med att träffa Nanna igen, så han ber henne glömma honom (25–26/9). 
Men brevväxlingen återupptas nästan genast, och det blir snart uppen bart 
att varken han eller Nanna är beredda att hålla sina löften till Teodor.

Just vid den här tiden höll den traditionellt stränga äktenskaps moralen 
på att luckras upp, också inom borgerskapet men särskilt i litterära kretsar 
och bland intellektuella kvinnor som Nanna. I Sverige predikade Ellen 
Key sitt budskap om fri kärlek, som hon ville tillåta så länge den legiti
merades av äkta känslor och hängiven idealism. Hjalmar Söder bergs 
roman Den allvarsamma leken, som skildrar den utom äkten skapliga 
förbindelsen mellan Lydia Stille och Arvid Stjärnblom, hade kommit ut 
1912 och väckt såväl hänförelse som indignerad debatt. Söderberg hade 
också översatt den över hela Europa hyllade romanen Le lys rouge (”Den 
röda liljan”) av Anatole France med dess skildring av den lidelse fulla 
kärleken mellan en ung konstnär och en gift adelsdam. Den romanen 
älskade Sigurður, som läst den på franska i Köpenhamn, och han ville 
att också Nanna skulle läsa den, eftersom han tyckte att den påminde 
om deras eget förhållande. Detta framgår av ett av hans första kärleks
brev efter vistelsen i Alsbäck (1/8 1913). Nanna ville i sin tur att han 
skulle läsa dikter av Erik Axel Karlfeldt, som också han hyllar kärleken. 
Sigurður skaffade sig genast dennes diktsamlingar och bad henne berätta 
vilka av dikterna hon älskade mest (6/8 1913). Av senare brev framgår att 
Nanna också förmådde honom att läsa andra svenska poeter, häribland 
Fröding och Ola Hansson.
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Under de första månaderna av deras korrespondens är Sigurðurs brev 
som en enda explosion av starka känslor. Han saknar henne våldsamt, har 
aldrig älskat någon som han älskar henne, hon har givit hans liv en ny och 
större betydelse. Hans kärlek är som solens uppgång efter en lång natt. 
Han vill berätta allt som händer honom för henne och hon skall berätta allt 
som händer henne för honom. 

Om sig själv skriver han att han består av tre olika delar. Den första är 
hans yttre roll: en kyligt formell ung forskare med stora fack kunskaper. 
Den rollen utgör för honom en ballast som hindrar honom från att kantra. 
Den andra delen av hans personlighet består av stämningar och fantasier, 
en kaotisk värld full av inkonsekvenser och överraskningar. Här befinner 
sig merparten av hans kärlek till Nanna, och det är den delen av honom 
som driver honom framåt liksom seglet driver båten. Den tredje delen av 
honom är ett väsentligen intellektuellt överjag som ser på tingen ovan
ifrån. Bildningens högsta mål är, anser Sigurður med åberopande av den 
franske humanisten Ernest Renan, att utveckla detta ”innersta” jag till att 
se högt nog på världen, att uppnå ”en smilende, vemodig, ironisk og dog 
over bærende skepticisme”, som genomskådar och förstår (17/8 1913).

Tankemönstret i denna självanalys återkommer i flera av de senare 
breven, och den tycks ligga till grund för hans idealistiska livsfilosofi 
vid denna tid. Det gäller, menar han, att efter Renans föredöme hela 
tiden utveckla sin personlighet till allt högre komplexitet och omdömes
förmåga. Nannas kärlek skall hjälpa honom i detta, liksom hans kärlek 
till henne skall hjälpa henne att uppnå samma mål. Och Nanna delar syn
bar ligen hans uppfattning. I varje fall är det tydligt att hon inte bara är ute 
efter ett erotiskt äventyr. Hon vill – som framgår både av dagboken och 
breven från Sigurður – utvecklas intellektuellt genom att bryta upp från 
Teodor och vara tillsammans med Sigurður i Köpenhamn. Hon vill också 
– som det snart skall visa sig – lära sig isländska och börja ett nytt liv som 
yrkes kvinna, översättare och lärare.

I oktober reser hon ner till Köpenhamn och är tillsammans med honom 
under några dagar. När hon reser hem igen följer Sigurður med henne till 
Hälsing borgs station och viftar adjö till henne vid tåget, sedan de kommit 
överens om att förenas igen senare (28/10 1913). Om avskedet skriver 
Sigurður en prosadikt på danska som han skriver in i ett exemplar av 
Ibsens Peer Gynt och skickar till henne i Västerås. Dikten lyder sålunda:

Et tog som glider bort: en haand som vifter let, ud til nye æventyr og udsigter, 
lys og frihed! Bugt dig hurtigere mörke slange frem over de slebne skinner!
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Et tog som glider bort: selve skæbnens billede, en magt som förer mennesker 
ubönhörligt frem til lykke eller sorg. Du kan springe af, det er dödens befrielse, 
men styre – aldrig!

Et tog som glider bort, to hænder som vifter tungt og fjærnes fra hinanden, 
tusind traade som brutalt rives over, en iskold jærnring, som snörer hjærtet 
sammen.

Et tog som glider bort: en lind som löves eller en rose som visner, et barn som 
födes eller en sol som gaar ned, to elskende som skal mödes – eller skilles for 
livet, en gammel saga som evigt er ny.1

Trots den närmast överväldigande kärleken mellan de två hade det snart 
visat sig att deras förhållande var fullt av problem, och dikten är därför 
ett vittnes börd både om ljuva förhoppningar och onda aningar inför fram
tiden. Det första problemet bestod i att Sigurður som ung oetablerad 
forskare inte hade ekonomiska möjligheter att försörja dem båda. När 
Nanna under hösten beslutat sig för att lämna Teodor och uppsöka sin 
nya kärlek i Köpen hamn, hade hon först uppmanat sin make ”att tänka på 
sin egen lycka, att t.ex. gifta om sig med Rut, som han tyckte så mycket 
om. […] Men S. vågade ej behålla mig. Han sände mig tillbaka. Även jag 
för stod det ohållbara i situationen. Men jag begick nu det stora felet att 
inte helt bryta med S. utan renodlade min känsla för honom i stället för att 
med uppriktig vilja att lycklig göra T. återvända till honom. Att han under 
sådana för hållanden inte var glad åt min återkomst var ju naturligt.” (N.B, 
dag boken 9/3 1915).

Det fanns också andra problem, som plågade dem båda och gjorde att 
Sigurður var osäker på om han verkligen, trots sin stora kärlek, vågade 
satsa på en framtid med Nanna. Hon hade berättat för honom att hon 
tidigare haft ett utom äktenskapligt och starkt erotiskt förhållande med en 
annan man, en ung jurist som arbetade på Teodors advokatkontor. Vet
skapen om detta gjorde Sigurður våldsamt upprörd och svartsjuk. Han 
åter kommer flera gånger i sina brev till sin förhatlige rival som Nanna 
sagt sig inte längre bry sig om men som ändå spökar som en svart demon 
i hans medvetande. 

Man förstår efterhand att han tvekar inför äktenskap med denna åtta år 
äldre kvinna, mer erfaren än sin unge älskare (vilket hon enligt Sigurður 
själv påpekat för honom) och med tre små barn. Kan hennes frihetskrav 

1 Diktens titel är ”Til min elskede Nanna til minde om den 27. Okt. 1913 i Hälsingborg.” 
Boken där dikten skrivits in befinner sig hos Elisabet Björklund i Skara.
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förenas med hans egna frihetskrav och inriktning på akademisk och 
intellek tuell karriär? Inom kort skall han lägga fram sin doktors avhandling, 
och hans utgåva av Orkneyinga saga ligger också i stöpsleven. Han 
planerar dessutom redan nu ett stort verk om Snorri Sturluson, ett arbete 
om isländsk syntax och en ny isländsk litteraturhistoria. Han vill (skriver 
han till Nanna) studera Platon på grekiska tillsammans med sin vän 
lexiko grafen Sig fús Blöndal i Köpenhamn, sätta sig in i fransk 1600tals
klassicism, läsa Augustinus, Thomas a Kempis, Spinoza, Goethe, engelska 
essay ister. Men han vill också resa ut i världen för vidare studier – först 
till Island, så till Berlin, därefter Frankrike, England, SverigeNorge, 
Schweiz, Italien. Tror Nanna att han kan genomföra allt detta? Tror hon 
att han kommer att förändras? Han vet att hennes ande alltid kommer att 
följa honom. Allt detta redovisar han i ett brev av den 5/11 1913. Men det 
märks att han är osäker på om hon kan följa honom i verkligheten och 
inte bara i tanken. 

Också för Nanna hopar sig problemen, vilket märks både av Sigurðurs 
brev och hennes egen dagbok. Hur skall hon kunna återetablera kontakten 
med sina barn om hon överger dem för att flytta ihop med Sigurður? Och 
hur skall hon kunna försörja sig som lärare om hon blir bosatt i Köpen
hamn eller följer med honom på alla dessa planerade studieresor? Hon är 
rädd för att hon bara kommer att vara honom till hinder i den strålande 
karriär som hon redan kan förutspå för honom.

Men Sigurður menar att de ändå kommer att klara svårigheterna, förut
satt att de båda är överens om att möta dem med öppna ögon och samtidigt 
beredda att ibland leva åtskilt:

Jeg vil vide, at du kan være uden mig af og til, om jag lever, og helt, hvis jeg 
dør. Saa vil mit ansvar være lettere og den følelse, at du er mig til hinder, som 
du saa meget taler om, forsvinde. Thi vad føler jeg ved det, du kalder saaledes? 
Hvorledes kunde du være mig til hinder? Ved at jeg for din skyld tog et aands
fortærende og opslidende embede? Ved at du tog min tid? Men det første ved 
jeg, at du ligesaalidt som jeg vilde gaa med til, og det sidste føler jeg mig mand 
til selv at herske over. Det eneste, der kan være tale om, er at jeg af angst for 
din velfærd mister min handlekraft og ikke tør vove at forsøge de usikre mulig
heder. Men jo stærkere du er til at bære de eventuelle skuffelser, desto mindre 
fare er der for denne angst. (13/12 1913.)

Och Nanna vill – som det framgår både av breven och dagboken – vara en 
stark och modern kvinna. Hon vill inte att Sigurður skall ha något ”spets
borgerligt ansvar” för henne (22/8 1914), så hon går med på dessa villkor. 
De kommer alltså överens om att Nanna skall skilja sig från Teodor under 
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våren och gifta sig med Sigurður i Köpenhamn under hösten 1914. Han 
vill, skriver han, att hon skall bli hans barns mor och att de skall leva 
till sammans tills döden skiljer dem åt. Dock tänker han resa till Paris 
fyra månader efter bröllopet, men hon skall komma efter senare och läsa 
konst historia där. På något sätt skall de lyckas klara ekonomin, och så 
småning om skall de bosätta sig i Reykjavik, som dock enligt Sigurður är 
en eländig liten stad (S.N. brev daterat 4/12 1913, poststämplat 5/1 1914).

Skilsmässan genomförs som planerat, och Teodor tröstar sig med Rut, 
precis som Nanna hoppats, men tanken på hennes och Sigurðurs gemen
samma Parisresa måste omprövas, sedan första världskriget brutit ut 
under sommaren 1914. Under sommaren har de också kommit fram till 
att de visser ligen skall gifta sig i oktober men bryta upp så snart någon 
av dem vill det. (S.N. 24/7 1914). Detta skall alltså bli ett modernt och 
öppet äkten skap! Nanna anländer till den danska huvudstaden i slutet 
av augusti, och de gifter sig där i oktober 1914, ungefär samtidigt med 
att Sigurður disputerar på sin avhandling om Olaf den heliges saga. Om 
Nanna är med på disputations festen framgår inte av bevarade dokument. 
Bröllopet äger i varje fall rum utan större offentlighet: bröllops middagen 
klaras av i diskret avskildhet hemma hos Sigfús Blöndal och hans 
briljanta, feministiskt sinnade hustru Björg Þorláks dóttir,2 som är kusin 
med Sigurður och snart blir en nära vän också till Nanna. En annan vän 
till båda två blir ytterligare en känd isländsk feminist bosatt i Köpen
hamn: Laufey Valdimars dóttir.3

Det viktigaste dokument som bevarats om det äkta parets samliv efter 
bröllopet är Nannas dagbok från 1915. Hon skriver där: ”I oktober gifte 
vi oss och flyttade hit till dessa två stora rum på solsidan 4 trappor upp 
Vester brogade 20. Här har vi sedan haft det ganska godt och vunnit frid 
och del vis harmoni i samlivet.” (9/3). Ordet ”delvis” tyder dock på att 
allt inte är helt perfekt. Hon noterar också att hennes förre make, Teodor, 
nu har gift sig med väninnan Rut, precis som hon planerat. Därmed finns 
en viss garanti för att hon skall kunna bevara en någorlunda god relation 
till Teodor och sina barn, och att barnen blir väl omhändertagna. I själva 
verket fortsätter Teodor att stödja Nanna ekonomiskt,4 vilket gör hennes 
till varo mer behaglig än den annars skulle ha varit.

Ett litet dagsschema som Sigurður skrivit på isländska för Nannas räk

2 Om Björg, den första isländska kvinnan som erövrade doktorsgraden, har det i senare tid 
skrivits en biografi: Sigríður Dúna Kristmundsdóttir 2001.
3 Om henne se Ólöf Nordal 1949.
4 Uppgift från Nannas barnbarn, Elisabet Björklund.
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ning den 29 januari 1915 vittnar om att han lär henne sitt modersmål och 
att de båda lever efter ett idylliskt men ganska ambitiöst program. Så här 
ser det ut:

  Dagskrá

Kl. 8 ½ á að vekja Bø (bör väcka ”Bö” – så kallar han sig själv)

″  9 ½ morgonverður (frukost)

″ 3  middagsverður (lunch)

″ 4–5 franska (Nanna är fransklärare och förväntas undervisa Sigurður 
i detta språk, som han hoppas få nytta av vid en framtida Paris
vistelse)

″ 8 kvöldmatur (kvällsmat)

″ 11 eiga Nanningur og Bö að fara að nátta (bör ”Nanningen” och 
”Bö” gå och lägga sig) 

  Góða nótt (God natt)

Så långt verkar allt gott och väl. Men i Nannas dagbok ett halvår senare, 
den 12 september 1915, finns en upprörd anteckning som visar att äkten
skapet redan skakas av stormar. Hon skriver där att ”gåvan” har tagits från 
henne och ”givits åt en annan”. Tydligt av sammanhanget är att ”gåvan” 
är Sigurðurs kärlek. Två dagar senare, den 14 september, skriver hon om 
sin snill rike unge make, som hon både älskar och beundrar men också 
känner sig plågad av: ”Han vill njuta, njuta på sitt fina, överlägsna sätt av 
livet! Suga honung och samla färgrikt frömjöl, sola sig och flyga i yrsel 
mot himlen, ej för långt så att han förlorar kontakten med blommorna 
men nog högt för att känna rymdens klarhet och friheten.”

Sannolikt är det strax därefter, någon gång i slutet av 1915 eller början 
av 1916 (dokument från den tiden saknas tyvärr), som Nanna och Sigurður 
börjar tala om att separera men fortsätta som förtrogna vänner. Sigurður 
tycks fortfarande behöva henne som kär biktmoder och intellektuell part
ner, ty han skriver ständigt nya långa brev till henne. Och Nanna fortsätter 
ener giskt med att lära sig isländska och studera de vishets lärare som 
Sigurður anvisat henne (Renan, filosofen Bergson med flera) i hopp om 
att närma sig de högre rymder där hon anser att hennes make vistas. Men 
sina barn vill hon inte släppa utan lämnar Köpenhamn i slutet av maj 1916 
för att åter förenas med dem under sommaren i Lindesberg. 

Under tiden reser Sigurður till Berlin – märkvärdigt nog går resan 
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bra, trots att kriget pågår för fullt – och träffar där den store ger manisten 
Andreas Heusler, professor vid Humboldtuniversitetet och vid denna 
tid ansedd som världs ledande expert på forn germansk och forn nordisk 
litte ratur. Om sina besök hos Heusler och andra intellektuella upplevelser 
berättar han livfullt i brev till Nanna på såväl tyska som isländska. 

Redan i slutet av juni skriver dock Nanna i dagboken att hon undrar 
om hon kommer att återse sin make (30/6). Hon har insett att hon måste 
söka lärartjänst i Sverige för att försörja sig själv och ha bättre kon takt 
med barnen. Och några dagar senare skriver hon om Sigurður: ”Om 
vårt förhållande talar han som ett minne, en dyrköpt erfarenhet. Det är 
underligt att längta efter och hålla av mest dem som äro för oss oåt
komliga.” (Dagboken, 3/7 1916).

I ett brev från mitten av augusti 1916 berättar Sigurður att han härnäst 
vill resa till Genève, om det inte går att komma till Paris, men det är inte 
längre tal om att Nanna skall följa med. Han vill läsa fransk litte ratur, 

Fig. 5. Sigurður Nordal vid tiden för äktenskapet med Nanna.
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ser sig själv som kosmopolit och individualist och menar sig som sådan 
kunna visa islänningarna vägen framåt. Stolt berättar han att den national
kon servative danske diktaren Valdemar Rørdam karakteriserat honom 
själv som ”det nye Islands mest veltalende ordfører” (17/8 1916). Några 
dagar senare är han irriterad på att Nanna anklagat honom för ”ägoistiskt 
små sinne”. Han är ju i färd med att utvecklas; att den utvecklingen är nöd
vändig för honom har han betonat i flera tidigare brev, och denna strävan 
mot högre mål är ju också något som Nanna bejakar. Någon skils mässa 
gitter han inte tänka på för närvarande, och han berömmer henne för att 
hon lyckades skiljas från sina barn efter sommarvistelsen utan att gråta. 
Den unga isländska flicka, Jóhanna, som han till Nannas sorg intresserat 
sig för tidigare under sommaren, tycks nu vara ett avslutat kapitel: hon 
var som en ”smuk melodi” som han ville lära sig, skriver han, men nu har 
han tydligen lärt den och har tröttnat (24/8 1916). 

På Nanna tröttnar han inte lika lätt utan fortsätter att flitigt korres

Fig. 6. ”En ung mand, som er kommet i daarligt selskab.” Så skriver Sigurður 
själv om detta trickfoto, som dock även kan sägas illustrera hans egna påstående 
i breven till Nanna att han egentligen är flera olika personer samtidigt. Möjligen 
kan man också hävda att bilden visar det ”marglyndi” som han beskrev i sina 
filosofiska föreläsningar i Reykjavik 1918–19.
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pon dera med henne. Under hösten 1916 börjar hon arbeta som lärare i 
Stock holm och tjänar därmed pengar så att hon inte behöver vara fullt 
så beroende av Teodors understöd. Dessutom har hon nu lärt sig så pass 
mycket isländska att hon vill börja översätta isländsk skönlitteratur. 
Sigurður föreslår i ett brev av den 30/9 1916 att hon skall översätta verk av 
Einar Hjörleifs son Kvaran, som vid denna tid betraktas som en av Islands 
främsta diktare och är känd av Sigurður sedan barndomen, eftersom han 
vistats på en prästgård där Einar Kvarans far var präst. Nanna vill gärna 
åta sig detta över sättnings arbete och inleder efterhand förhandlingar om 
att få översätta Kvarans roman Sálin vaknar. 

Sigurður har nu fått det så kallade Hannes Árnasonstipendiet som 
inne bär att han skall studera filosofi och psykologi utomlands för att 
sedan komma hem till Island och föreläsa om det han lärt. Han berättar 
för Nanna att han läser mycket Fröding och fortsätter med att läsa 
franska, eftersom han helst vill till Paris, men han inser att kriget hindrar 
honom från att komma dit. I stället planerar han att resa till England och 
kanske till Schweiz eller Norge (4/9). Dock är han rädd för att han under 
nuvarande krigs tillstånd inte kommer att vara välkommen någon stans, 
”fordi jeg endnu lugter Tyskland” (30/9). 

Han berättar också (4/9) att han i Tivoli träffat en ”bedaarende, næsten 
over jordisk” ung isländska vid namn Olla, som tydligen också Nanna lärt 
känna. Detta är i själva verket den kvinna, Ólöf Jónsdóttir, som flera år 
senare kommer att bli Sigurðurs andra hustru och mor till hans barn. Om 
detta finns dock ännu ingen antydan i breven. Däremot kan han meddela 
(30/9) att han avslutat novellen Spekingurinn (Den vise), en berättelse om 
en ung förläst Köpen hamns student som förälskar sig i en gift mans hustru 
och därmed råkar in i ett uppskakande och föröd mjukande triangel drama 
(med vissa paralleller till trion Sigurður – Nanna – Teodor). Han har 
också – skriver han 9/9 – påbörjat en lång essay om Einlyndi og marg
lyndi (”Ensidighet och mångsidighet”), som så småningom kommer att 
utvecklas till den filosofiska föreläsningsserie han två år senare kommer 
att hålla i Reykjavik efter återkomsten till hemlandet. 

Av andra brev till Nanna denna höst framgår att Sigurður träffar de 
isländska författarna Jóhann Sigurjónsson och Gunnar Gunnars son 
(4/12). För egen del läser han Oscar Wilde, Baudelaires Fleurs du Mal 
och annan ”dekadens litteratur” (14/9, 16/9, 23/9). Han vill inte längre 
läsa Karlfeldt men däremot gärna Ola Hansson (13/12), en författare 
som stämmer bättre överens med hans nya intresse för tidig modernism 
och deka dens. Han konstaterar också att hans och Nannas förhållande 
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efter gifter målet utvecklats på ett sådant sätt att de numera gör varandra 
ledsna. Nanna vill att han skall vara samme Bö som förr, men själv vill 
han utvecklas. Hon vill inte att han skall resa till England, men det måste 
han göra. Det gäller nu att se framåt, inte tillbaka mot hur det var förr. ”Du 
holder af mig med en skinsyg kærlighed og hader mig som ophavet til din 
ulykke.” (13/12). Han vill vara hennes vän, skriver han, men förstår inte 
hennes bitter het. Själv är han full av framtids planer. 165 sidor är redan 
klara av hans stora essay om Einlyndi og marglyndi. Julafton kommer han 
att till bringa hos vännerna Sigfús och Björg, men han har också inbjudits 
till Jóhannes Kjarval, den store isländske konstnären, som för närvarande 
bor i Köpen hamn (18/12).

I januari 1917 reser Sigurður till England, trots att han gruvar sig mycket 
för sjö resan. Han betraktar sig som fri från äkten skapet med Nanna och 
önskar att hon gör detsamma, men han håller av henne som ”min lille 
ven og store søster” (3/1, 8/1). Men fram till England kommer han, trots 
en besvärlig resa över Nordsjön, och den 25/1 har han installerat sig i 
Oxford hos ett par äldre damer som hyr ut två rum till honom. Han är 
djupt imponerad av staden och universitetet.

Under våren och sommaren fortsätter denna brevväxling men flera av 
breven tycks gå förlorade, eftersom fartyg sänks av tyska ubåtar (17/6). 
Nanna avslutar sin översättning av Einar Kvarans Sálin vaknar, förmod
ligen med viss hjälp från Björg, men hon har svårt att finna en svensk 
för läggare som vill ge ut den. Sigurður sjuder emellertid av produkti vitet 
och planerar att stanna i Oxford över hela vintern 1917–18. Han har fått 
sina isländska föreläsningar om Einlyndi og marglyndi skickade till sig 
av Sigfús och skall arbeta vidare med dem. Han skriver också en roman, 
planerar en bok om Þingeyrarsýslas kultur, ytterligare en om Islands 
kultur uppgift – tydligen den som sedan blir känd som Íslenzk menning – 
och en essay samling. Han har nya idéer om Snorri Sturluson, isländska 
sagor, filologi. Han översätter också Frödings dikt ”Atlantis” (5/7 1917).

En månad senare (3/8) har han i London träffat den berömde litteratur
professorn W.P. Ker, författare till Epic and Romance och Sturla the 
Historian.5 Sigurður vill gärna bli som Ker, skriver han, det vill säga en 
fram stående litteratur kritiker och essayist med inriktning på det forn
nordiska området. Han läser nu brittiska essayister som Charles Lamb, 
Leslie Stephen, Samuel Johnson. Den roman han själv skriver är dålig, 

5 Om Kers inflytande på författare som J.R.R. Tolkien och W.H. Auden, se artikeln om 
honom på engelska Wikipedia.
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inser han nu, och hans intresse för filosofi håller på att ebba ut, eftersom 
han intresserar sig mer för det konkreta. Ännu några dagar senare (16/8) 
har han kommit fram till att han nog inte är berättare utan snarare essayist 
eller poet på prosa. Det är viktigt, konkluderar han, att känna sig fram till 
sin bästa sida.

I samma brev skriver han att han nåtts av brev från Island som meddelar 
att intriger är i gång för att hindra honom från att efterträda Björn 
Magnús son Ólsen som professor. Han oroar sig nu för vad som skulle 
kunna inträffa om Björn, som tydligen vill se honom som sin efter trädare, 
plötsligt skulle dö. Å andra sidan hävdar Sigurður att han egentligen inte 
vill ha professuren. Om han eftertraktar den är det egentligen mest för att 
glädja sin far (16/8). 

Egentligen är det ju filosofi han förväntas syssla med i Oxford, eftersom 
det är detta som Hannes Árnasonstipendiet ålägger honom. Men den filo
sofi som Sigurður studerar – och gärna berättar om för Nanna i breven 
– är knappast den akademiska filosofi som vid denna tid undervisas i 
Oxford eller Cambridge. Samtidens stora analytiska filosofer i England 
– till exempel G.E. Moore och Bertrand Russell – tycks han inte ha gjort 
något försök att komma i beröring med. Det som intresserar Sigurður 
är i stället ett slags ”livsfilosofi” eller praktisk individual psykologi som 
handlar om hur man skall leva sitt liv, öka sina själskrafter och bli en 
bättre, visare människa. De lärofäder han åberopar på detta område är, 
förutom sin gamle mästare Renan, sådana som dansken Ludvig Feil
berg (Om størst Udbytte af Sjælsevner) eller amerikanen William James 
(Varieties of Religious Experience). Av breven får man lätt intrycket att 
han egent ligen lever ganska ensam, utanför de akademiska kretsarna, och 
för söker komma till rätta med sitt eget liv genom att bikta sig för Nanna.

I ett brev av den 11/11 1917 skriver han sålunda att han nu har blivit 
mer vuxen och fått en större utblick över livet. Han inser att Nanna har 
haft det svårt. Ett av hans fel har varit otåligheten. Influerad av Ludvig 
Feil berg vill han i framtiden lägga större vikt vid själv behärskning och 
själv uppoffring. Han strävar efter en själslig utveckling i fyra stadier. I 
första stadiet gäller det att vinna makt över sig själv, i det andra att utvidga 
det egna jaget till att omfatta kultur och andra människor, i det tredje att 
spränga sina egna gränser genom själv uppoffring, i det fjärde att hänge 
sig åt helheten och bli ett med världs själen. Kanske kan han uppnå första 
stadiet denna vinter och andra stadiet om cirka 8 år. Resten av livet vill 
han sträva mot det tredje stadiet och till slut försöka nå också det fjärde. 

Ännu något senare, den 8/1 1918, skriver han att Nanna inte skall tycka 
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synd om honom, däremot själv läsa Feilberg. Han har blivit starkare, 
mer resig nerad, vunnit en personlig seger. Materialistiska ideal i stil med 
Hjalmar Söder bergs anser han vara usla. Nu har han också träffat en 20
årig kvinna som är en skön själ, pianist, har läst all den bästa litteraturen 
på franska, engelska, italienska men är ändå ett natur barn. Från hans 
sida handlar det dock inte om förälskelse, påstår han, utan om beundran, 
platonsk dyrkan. Idealen höjer honom över uselheten. Tydligt är att 
Sigurður under vintern menar sig ha genomgått ett slags omvändelse 
av närmast religiös art. Den passionerade älskaren från 1913 har blivit 
platoniker.

Något senare, den 18/1, återkommer han till sina olika projekt, som 
numera kraftigt förändrats sedan sommaren. Romanen nämns inte längre 
– möjligen har den kasserats. I stället har han arbetat på essayer om 
isländsk kultur – det som långt senare skall utvecklas till boken Íslenzk 
menning (1942) – och vidare på den alltmer omfattande föreläsnings
serien Einlyndi og marglyndi, som skall innehålla kvint essensen av hans 
nya livs filosofi. Dessutom planerar han nu en novell samling, den som 
längre fram kommer att döpas om till Fornar ástir (”Gamla kärlekar”). 
Han frågar Nanna hur hon har utvecklats. Läser hon Feilberg? Är hon 
osjälvisk?

Efter ytterligare en månad, den 15/2, meddelar han att han påbörjat en 
”skiss” som han kallar ”Hel”. Det är här fråga om den långa novell på 
poetisk prosa som kommer att framstå som det mest sensationella och 
nyskapande inslaget i samlingen Fornar ástir när den så småningom 
kommer ut i Reykjavik (1919). I samma brev meddelar han, att hans 
doktors avhandling om Olaf den heliges saga äntligen har recenserats, 
mycket välvilligt, av den norske professorn Magnus Olsen, men den filolo
giska forskningen tycks för tillfället vara ett avslutat kapitel. ”Hvilken 
filolog har verden ikke mistet i mig”, kommenterar han ironiskt. Visser
ligen lär han få överta den eländiga professuren i Reykjavik till hösten, 
men det tycks knappast vara något som fyller honom med glädje, om man 
skall tro honom själv (och det skall man nog inte).

Under tiden som Sigurður studerar i Oxford och förbereder hem komsten 
till Island strävar Nanna vidare med sin undervisning i Stockholm och med 
sina försök att få sin översättning av Kvarans roman Sálin vaknar publi
cerad i Sverige. Ett brev från hennes väninna Björg Þorláks son Blöndal 
i Köpenhamn uppmanar henne (13/5) att övertala Emilia Fogel clou, 
Nannas före detta kamrat från Högre Lärarinne seminariet, att skriva en 
intro duktions artikel om Kvaran för svensk publik, eftersom hon tror det 
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skulle hjälpa utgivningen. Senare förhandlar Nanna också med Kvarans 
son Ragnar om översättningen (21/5, 30/5). 

Nanna vill också gärna översätta Sigurðurs essayer om Íslenzk menning, 
men det vill inte han, eftersom han menar att de är alltför provinsiella och 
enbart avsedda för isländsk publik (12/3). Hellre vill han skriva en annan 
bok om Island för utlänningar, och den skall Nanna få översätta. 

Den 14/6 rapporterar han äntligen till Nanna i ett brev på engelska 
– för att försäkra sig om att det slipper igenom censuren – att han fått 
ett telegram från Island i vilket han säges vara ”unanimously designated 
professor” efter Björn Magnús son Ólsens avgång från Reykjavik
professuren. Hans glädje över budskapet är minst sagt behärskad. Till 
saken hör att professors lönen på Island vid denna tid är ytterst blygsam, 
väsent ligt lägre än Nannas lön som lärare, om man får tro Sigurðurs senare 
uträk ning (21/5 1919). Den nye professorns kommentar till utnämningen 
är följande: ”I don’t look upon this as my life destination but it may turn 
out to be.” 

På den punkten fick han onekligen rätt. I augusti 1918, strax före 
slutet på världs kriget, kom Sigurður Nordal hem till Island, tog över 
professuren, höll föreläsningar om Einlyndi og marglyndi, publicerade 
novell samlingen Fornar ástir (1919), gav ut boken om Snorri Sturluson 
(1920), blev universitetets rektor – och framstod mycket snart som sitt 
lands ledande kultur personlighet, en nationell gestalt av stora mått. Han 
fort satte under ett par år med att skriva brev till Nanna, men han gjorde 
sitt bästa för att dölja hennes existens för sin närmaste omgivning, och 
korres pon densen upphörde helt sedan de blivit formellt skilda 1921 och 
Sigurður omgift med Ólöf Jónsdóttir 1922.

Hur gick det då för Nanna? Faktiskt inte så dåligt, fast hon i början kände 
sig övergiven och nog fortsatte att älska Sigurður. Hon gifte aldrig om sig 
men klarade sig bra som lärare och etablerade sig också, under namnet 
Nanna Nordal, som ambitiös översättare av isländsk litte ratur med fyra 
böcker av Einar Kvaran. Hon återknöt effektivt kontakten med sina barn, 
som älskade och beundrade henne samt utvecklade sig på bästa vis, fast 
inte efter Renans, Ludvig Feilbergs eller Sigurður Nordals idealistiska 
utvecklings mönster. Bland hennes många skolelever märks bland annat 
den berömde journalisten och tidningsmakaren CarlAdam Nycop. Han 
omtalar henne i sina memoarer, dels som sin egen privatlärare under 
ungdoms åren, dels även som mamma till den framgångs rike annons
direktören Sven Boëthius på Dagens Nyheter (Nycop 1970: 24).

Nannas översättning av Einar Kvarans Sálin vaknar kom ut under den 
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mer rafflande titeln Hämnaren 1918 och blev föremål för en smickrande 
artikel i VeckoJournalen av den tyskfödde språkforskaren och fotografen 
Henry Good win (ursprungligen Heinrich Bürgel), verksam i Sverige 
som lektor i tyska och lexikograf på Norstedts förlag. Artikeln ger en 
entusias tisk beskrivning inte bara av Kvarans roman utan också av 
Nannas över sättning (”ett kraftprov”) samt illustreras med vackra foton 
av ”professorskan Nordal” och även hennes make Sigurður Nordal. Den 
senare sägs nyss ha ”övertagit professuren i nordiska språk vid Reykja
viks nybildade universitet”, men Goodwin menar att professorn ändå 
”känner och förstår livet i en isländsk prästgård i ödemarken” lika väl 
som romanens författare. I en sådan prästgård har nämligen professor 
Nordal vistats som barn hos Einar Kvarans far, séra Hjörleifur, kan 
artikel författaren berätta. Ett foto av Sigurður visar honom som yngling i 
gammal dags lantlig miljö tillsammans med sin fostermor (fig. 7).

Artikeln i VeckoJournalen innebar ett genombrott för Nanna i 
den svenska offentligheten, men när Sigurður fick kännedom om dess 
existens, blev han upprörd. I ett brev skrivet i Reykjavik på själva julafton 
1918 (men postat först den 11 januari 1919) förebrår han Nanna för att 
hon berättat om deras förhållande och givit Goodwin ”min foster moders 
billede at profanere” (det vill säga fotot av honom själv som yng ling). 

Fig. 7. Sigurður Nordal som yngling tillsammans med sin fostermor.
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Good win karakteriserar han som en obehaglig tysk, som uppträder under 
falsk brittisk identitet. Både Sigurður och Nanna lever nu i lögn, anser 
han själv, eftersom han för sin del poserar som ogift medan hon poserar 
som gift. Inget dera överensstämmer med sanningen, tycker han, och de 
måste komma ut ur detta, om vänskapen mellan dem skall bestå.

Tydligt är att Sigurður nu inte bara vill lämna Nanna bakom sig utan 
hela det bohemiska, kring irrande liv han själv fört under Köpen hamns
tiden, särskilt tiden kring första världs kriget. Han vill bli en ny människa, 
mer stadgad och ansvars full, mer lämpad för den nya professors rollen, 
inte den njutnings människa som Nanna i sin dagbok beskrivit som en 
fjäril syssel satt med att ”suga honung och samla färgrikt frömjöl, sola sig 
och flyga i yrsel mot himlen”. Härom vittnar titeln på hans novell samling, 
Fornar ástir, ”gamla kärlekar” som han i förordet uttolkar som i stort sett 
det samma som ”gamla synder”. Härom vittnar också hans filosofiska före
läs ningar om Einlyndi og marglyndi, som till stor del handlar om den strid 
som länge rasat inom honom själv mellan vetenskaps mannens ”ensidiga” 
strävan efter pålitliga forskningsresultat och den ”mångsidige” diktarens 
lust att omfatta hela världen, pröva alla erfarenheter och litterära genrer, 
flyga från blomma till blomma.

Officiellt skild från Nanna blev Sigurður Nordal först 1921, och frågan 
är om han någonsin blev skild från henne i själ och hjärta, fast han gjorde 
sitt bästa för att utplåna henne ur sin officiella biografi. Säkert var han 
med veten om att hon faktiskt betytt åtskilligt för honom, inte bara som 
älska rinna och hustru utan också som intellektuell partner, stora syster 
och bikt moder, ibland även som sträng kritiker under den mest forma tiva 
perioden i hans liv, hans SturmundDrangtid. Fast han aldrig erkände 
det offentligt, bidrog hon förmodligen till hans mognad och utveckling 
som människa och kultur personlighet. I den expressionistiska novellen 
”Hel”, som skrevs strax efter hemkomsten till Island, tycker jag mig se 
henne uppträda i en rad olika kvinnoskepnader i den kringflackande Álfur 
frá Vindhælis liv: hon heter både Auðna och Hel förutom mer vanliga 
kvinno namn. 

 Nanna Boëthius Nordal, född Henriksson, var nog – förutom allt 
annat – Sigurður Nordals musa, som han tilltalade i brev efter brev och 
ofta inspirerades av men ibland också blev rasande på, en musa vars 
inflytande han i längden ansåg sig tvungen att stå emot. Det skedde 
sålunda när Nanna under 20talet hade översatt flera böcker av Einar 
Kvaran och därmed lyckats göra honom så pass berömd i Sverige, att han 
började fram stå som en lämplig kandidat för nobelpriset. Men Sigurður 
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hade vid det laget ändrat åsikt om Kvaran, sedan den gången han upp
muntrat Nanna att översätta Sálin vaknar. Han ansåg inte längre denne 
isländske spiritist och vardags realist vara någon god representant för sitt 
lands kultur i världen. Följaktligen ingrep han och kritiserade Kvarans 
författar skap i artiklar som nog definitivt omöjliggjorde dennes nobel
chanser, i den mån dessa chanser någonsin existerat.6 I stället spelade 
Sigurður Nordal längre fram en viktig roll för att säkra nobelpriset 1956 
till Halldór Laxness.

Med största säkerhet visade Sigurður gott omdöme när han till slut 
satsade på Halldór Laxness och inte på Einar Kvaran som nobel pris tagare. 
Vad Nanna tyckte om saken förmäler inte historien. Helt glad kan hon väl 
knappast ha varit över Sigurðurs nedgörande omdöme om den författare 
som hon på hans uppmaning gjort sitt bästa för att introducera i Sverige. 
Men hon bevarade troget sina minnen av sin isländske make, som en gång 
hade gett henne mod att lämna sitt liv som advokatfru i Västerås för att 
starta en ny och mer spännande, om än väsentligt osäkrare, karriär som 
lärare och översättare av isländsk litteratur.
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För värdefull bakgrundsinformation samt hjälp med identifieringen av 
personer som omnämns i breven vill jag varmt tacka Nanna Boëthius’ 
dotter dotter, Elisabet Björklund, samt Sigurður Nordals sondöttrar, Bera 
och Guðrún Nordal.

Summary
Sigurður Nordal (1886–1974) is generally considered one of the most important 
figures in the literary history of 20th century Iceland, but very little has been 
known about his early and formative years, which he spent in Copenhagen, Berlin 
and Oxford, before he became a professor at the University of Iceland in 1918. A 
newly discovered collection of letters from Nordal to his first wife, the Swedish 
teacher and translator Nanna Boëthius, throws new light on his early develop
ment as a man, scholar and poet as well as his relations to the intellectual world 
of Europe around the first world war.
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