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”... om den store fordrøymde svermaren kan ha noko å seie til notidsmenneske.”
Obstfelder på islandsk ved Sigríður Einars
Abstract

1. Hos den norske diktaren Sigbjørn Obstfelder (1866-1900) var prosadiktet viktig. Ein 

av dei som var oppteken av dette, var den islandske lyrikaren Sigríður Einars (1893-

1973). Vi vil presentere begge forfattarane i litteraturhistorisk samanheng, gi ein kort 

karakteristikk av prosadikta, særleg dei som Sigríður omsette og samanlikne med 

originalane. Vi vil ta omsyn tidsavstanden og undersøkje også ut frå det faktum at det 

gjeld sterkt personlege tekstar av ein mann, omsette av ei kvinne. Vi vil leggje vekt på 

verknaden for Sigríðurs eigen lyrikk så vel som for islandsk lyrikkomsetjing.

2. Obstfelder var ein pioner i moderne nordisk lyrikk med internasjonal orientering og 

observans. Han studerte språk og litteratur og skifte til teknisk utdanning, men tok 

ikkje eksamen. Han skreiv noveller, romanfragment og skodespel, men dikta og 

prosadikta er blitt det mest sentrale. Hans litterære innsats kan knytast til 1890-åra.

3. Sigríður Einars hadde berre grunnskuleutdanning. Ho var ei av dei første kvinner som 

omsette utanlandsk litteratur til islandsk. Ho gav ut fire diktsamlingar med både eigne 

dikt og omsetjingar. Den aktuelle her er Kveður í runni 1930. Frå 1922 var ho eit par 

år i Dresden og studerte tysk språk og litteratur, så i København til 1926 og sidan på 

Island att. Lenge levde ho av syarbeid, til ho vart museumsvakt på Nasjonalmuseet i 

Reykjavík i seinare år.

4. I debutboka hadde Sigríður åtte omsette prosadikt av Obstfelder og tre eigne. Den 

ukjende kvinnelege poeten omset tekstar av den kjende mannlege. Ut frå dette vil vi 

studere kva tekstar ho vel, og forholdet mellom originalane og dei islandske 

versjonane. Forholdet til hennar eigne prosadikt kan òg bli interessant, og sidan 

resepesjon og verknad i den litterære institusjonen på Island. Arbeidet hennar 

innleidde kanskje ein kvinneleg dominans i skjønnlitterært omsetjingsarbeid. 

5. Vi vil undersøkje kva som skjer frå Obstfelders originalar til islandske versjonar, med 

nærlesing av utvalde passasjar. Det er ein viss høgstemd atmosfære hos han som det er 

spennande å sjå  kva ho gjer ut av, mellom anna frå kjønnsperspektiv. 

6. Den islandske resepsjonen, med bakgrunn i tradisjonell formfast lyrikk, kan den ha 

skremt Sigríðúr frå å halde fram med å publisere frie vers og prosadikt? Ein kritikar 

synest ho har lukkast med Obstfelder, men lurer på ”om den store fordrøymde 

svermaren kan ha noko å seie til notidsmenneske”. Først med ein mykje yngre 



generasjon er prosadikta av Sigríður så vel som dei ho omsette blitt godtekne som 

fornying.


