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in der Literatur ähnlich wichtig waren wie die Künstler
vereinigungen ’Brücke’ und ’Der blaue Reiter’ für den 
Expressionismus». Utgivarna av Expressionismus-bandet 
åberopar härvidlag Th. B. Schumanns uppsats Geschichte 
des neuen Clubs in Berlin als wichtigster Anreger des 
literarischen Expressionismus (1974) och däijämte en 
mäktig dokumentation av Richard W. Sheppard: Die 
Schriften des Neuen Club 1908-1914. (2 Bde. Hildenheim 
1980, 1981). I Der Sturm (1, 1910/11, nr 4, 29 dec. 1910) 
avtrycktes Hillers tal vid »öppnandet av den neopatetiska 
kabarén». Att Nietzsches ande svävade över vattnet är 
uppenbart: »Pathos: nichts als gemessener Gebärdengang 
leidender Prophetensöhne, sondern als universale Heiter
keit, als panisches Lachen.» En skottavla för »neopateti- 
kerna» utgjorde Stefan George.

Der Sturm och Die Aktion framstår för eftervärlden som 
den litterära expressionismens ledande organ, men över 
hundra tidskrifter kan betraktas som mer eller mindre 
knutna därtill. Paul Raabe har i arton band (1972) gett ett 
Index Expressionismus. Bibliographie der Beiträge in den 
Zeitschriften und Jahrbüchern des literarischen Expres
sionismus 1910-1923, en förteckning som Anz och Stark i 
första hand har profiterat av. »Die eigenständige Durch
sicht der damaligen Zeitschriften, Anthologien, Alma- 
nache und Schriftenreihen hat der ’Index’ uns freilich nicht 
ersparen können, zumal er die vielen und wichtigen Bei
träge zum Expressionismus in ’nichtexpressionistischen’ 
Zeitschriften nicht verzeichnet hat. Auch die Auswertung 
der Tageszeitungen, die von uns nur fallweise vorgenom
men wieder konnte, bleibt ein Desiderat.» Från den 
blomstrande tidskriftsfloran härrör således framför allt de 
av Anz och Stark återgivna dokumenten och vad de gäller 
är ju genomgående »die Theorie und Programmatik dieser 
Bewegung», som det heter i förordet; »Die junge und 
fortschrittliche Literatengeneration bediente sich dieses 
Texttyps dermassen exzessiv, das Franz Pfemfert schon 
bald ironisch vom ’Manifestantismus’ sprach {Die Aktion 
3, 1913).» Koncentrationen på den programmatiska verk
samheten har givetvis medfört att volymen inte kan för
medla en mer heltäckande bild av expressionismen. Men 
dess poetiska praxis har nu så länge stått i förgrunden 
inom expressionismforskningen att det kunde vara på ti
den att pendeln svängde åt andra hållet! Så menar tydligen 
de båda utgivarna av Expressionismus-bandet, som alltså 
har förenat dokumentation med interpretation så tillvida 
som texterna överlag har grupperats till belysning av vissa 
sammanhang. Avsnitt II är ägnat Kulturkritik under Geist 
der Utopie, III Aspekte des literarischen Lebens och IV 
Ästhetische und literarische Positionen. Med del II men 
särskilt med del III vill utgivarna markera en ny intresse
inriktning visavi tidigare dokumentsamlingar: »Mit bis
lang selten beachteten Texten sind hier kommunikations
und sozialgeschichtlich relevante Bereiche dokumentiert, 
so z. B. die zeitgenössischen Auseinandersetzungen mit 
der Rolle des Schriftstellers, der Autor-Leser-Beziehung, 
den publizistischen Möglichkeiten der Literatur und dem 
literarischen Markt, mit dem Kino und der Presse, der 
Literaturkritik und der Zensur.» Socialhistorisk belysning 
av detta slag av expressionismen har tidigare i stort sett 
försummats inom germanistiken.

Men volymens interpretation består naturligt nog inte 
enbart i den systematiska grupperingen utan däijämte i 
»interpretierende Vorbemerkungen» till de fyra delarna,

liksom i kommentarer till deras olika underavdelningar. 
»Sie versuchen die gewählten Rubriken plausibel zu ma
chen, das einzelne Dokument in übergeordnete Zusam
menhänge zu rücken und in diese kurz einzuführen.» 
Utgivarna har också i många fall vinnlagt sig om att ge 
närmare besked om den kontext som det återgivna mani
festet från böljan tillhörde. »Nicht selten auch haben wir 
die raumsparende Schriftgrösse der Kommentare dazu 
genutzt, zusätzliche Texte als Subdokumente abzu
drucken.» Den principen att endast avtrycka vaije doku
ment oavkortat har inte kunnat upprätthållas. Alla teman 
som ter sig väsentliga inom expressionismen har det heller 
inte varit möjligt att enbart på grundval av manifesten 
inordna under bestämda rubriker -  det gäller t. ex. besvär
jelsen av »Untergang» och »Weitende». Diktare som 
Trakl, Benn, Heym eller Kafka figurerar föga eller alls 
inte i volymen, medan hyperaktiva programmatiker som 
Kurt Hiller, Kurt Pinthus eller Ludwig Rubiner kan synas 
starkt överrepresenterade. Men det ligger ju så att säga i 
sakens natur. Som tidsspegel är dokumentsamlingen 
utomordentligt fängslande och den heltäckande upplägg
ningen i fråga om ismerna -  ännu mer konsekvent genom
förd än i Paul Pörtners Literatur-Revolution -  visar sig 
vara ett lycklig grepp.

Ulf Wittrock

Sven H. Rossel: A History o f Scandinavian Literature, 
1870-1980. Translated by Anne C. Ulmer. University of 
Minnesota Press. Minneapolis 1982.

Det är en mäktig femhundrasidig volym, denna litteratur
historiska översikt, som utgår från det moderna genom
brottet och följer litteraturutvecklingen i Norden ända 
fram till våra dagar. Författaren, Sven H. Rossel, är pro
fessor i skandinavisk litteratur vid universitetet i Wash
ington; tidigare har han undervisat i danska språket och 
litteraturen vid universiteten i Hamburg, Kiel och Köpen
hamn.

»When one decides to write a history of Danish, Nor
wegian, Swedish, Finnish, and Icelandic literature for 
English-speaking readers, the first question to arise is on 
what basis should one select the literature to be dis
cussed.» Den första samlade framställningen, i vaije fall 
av det mer omfångsrika slaget, av alla de nordiska littera
turernas historia var det av Mogens Brpndsted redigerade 
översikts verket Nordens litteratur, I—II (1972). Brpndsted 
framhöll i förordet att »afsnittene om hvert enkelt lands 
litteratur ikke i f0rste raekke er skrevet for dette lands 
egne laesere, men for litteraturinteresserede fra de fivrige 
nordiske lande». Som verkets egentliga nyinsats beteck
nade Brpndsted kapitelinledningamas periodöversikter: 
»her fors0ges for f0rste gang en samlet jaevnfpring mellem 
Skandinaviens vigtigere forfatterskaber og litteratur- 
str0mninger op til nyeste tid.» Rossel i sin tur vänder sig 
alltså i stället till »English-speaking readers» -  »not only 
to scholars and students of Nordic and comparative litera
ture, but also to those who would like to learn about the 
literal and cultural life of the five Nordic countries.» För 
drygt femtio år sedan förelåg en översikt i mindre skala 
som kan sägas föregripa Rossels arbete. Det var H. G. 
Tops0e-Jensens med stöd från The American-Scandina-
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vian Foundation utgivna skrift Scandinavian literature 
from Brändes to our age.

Beträffande sina urvalsprinciper säger Rossel att han 
har sökt finna en medelväg; det är inte fråga om »a 
complete survey», men Rossel begränsar sig heller inte till 
diktare, »well-estäblished in the non-Scandinavian 
world», utan låter också en mångfald mindre namnkun
niga författare passera revy. Han borde ha sovrat stränga
re beträffande dagens skribenter. Rossel är noga med att 
ange existerande översättningar av enskilda verk; alla 
boktitlar finns f. ö. parentetiskt översatta till engelska. En 
selektiv bibliografi i bokens slut upptar monografier och 
artiklar på engelska om åtskilliga av de i boken behand
lade författarna. Ofta hänvisas härvid till uppsatser i Scan- 
dinavica, Scandinavian Review och Scandinavian studies. 
På Twaynes förlag föreligger alltsedan 1970-talet anmärk
ningsvärt många förtjänstfulla monografier över nordiska 
diktare; de skiljer sig hedersamt ut från den mängd av mer 
efemära studier som också registreras i bibliografin. En 
förteckning över »Anthologies in English» kompletterar 
speciellt för lyrikens del de uppgifter om förefintliga över
sättningar som getts i den löpande texten.

Sven H. Rossel har vida mindre än Mogens Br0ndsted i 
Nordens litteratur satsat på periodöversikter, men han 
har haft för ögonen »the reciprocal influences between the 
five Nordic countries», likaså »Anglo-American crosscur- 
rents». Han ger intryck av att ha en bred beläsenhet; och 
när han får tillräckligt utrymme i sina författarkarakteris- 
tiker sätter han in på väsentligheter. Men hans arbete bär i 
hög grad prägeln av ett referensverk, där liksom i en upp
slagsbok den ena författarkarakteristiken abrupt avlöser 
den andra. Rossel har själv inte funnit det värt ett påpe
kande, men det förhåller sig så att boken är en bearbet
ning och en utvidgning av ett tidigare verk, Skandina- 
vische Literatur 1870-1970. Den gången fanns inte Fin
land, Island och Färöarna med.

Givetvis är det imponerande med denna kraftyttring av 
nordism i de gamla svenskbygderna i USA. Alla de stu
denter som vid amerikanska universitet ägnar sig åt nor
disk litteratur har fått ett gediget uppslagsverk.

Ulf Wit t rock

Nordische Literaturgeschichte. Band I. Von den Anfäng
en bis zum Jahre 1860. Redigiert von Mogens Br0ndsted. 
Übersetzt von Hans-Kurt Mueller. Wilhelm Fink Verlag. 
München 1982.

Fritz Paul (Hrsg.): Grundzüge der neueren skandinavi
schen Literaturen. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 
Darmstadt 1982.

Die nordischen Literaturen als Gegenstand der Litera
turgeschichtsschreibung. Beiträge zur 13. Studienkonfe
renz der Internationalen Assoziation für Skandinavische 
Studien (IASS) 10.-16. August 1980 an der Emst-Moritz- 
Universität Greifswald. VEB Hinstorff Verlag. Rostock 
1982.

I Norsk litteraer Årbok 1968 publicerade Mogens Br0nd- 
sted en arbetsrapport om en nordisk litteraturhistoria; 
verket i fråga utkom i två band 1972 (Gyldendal, Kbhvn). 
Den förra delen av Nordens litteratur föreligger nu i en

omsorgsfull tysk översättning. Peter Hallberg svarar för 
avsnitten om Das nordische Alterum och om den nordiska 
litteraturen under medeltiden; därpå tar andra medarbeta
re vid. Brpndsted som varit samlingsverkets redaktör, har 
för den kommande andra delen av den tyska utgåvan 
författat en efterskrift, där han skisserar de allmänna rikt
ningarna och tendenserna i de nordiska litteraturerna un
der tidrymden 1960-1980. »Es ist uns eine besondere 
Freude, das Werk in Deutschland vorlegen zu können, 
dessen Literatur der nordischen so viele Impulse gegeben 
und zugleich viele Impulse von ihr empfangen hat.» 
(Vortwort.)

»Från reformationen tili barocken» har Wilfielm Friese 
(Tübingen) tecknat litteraturutvecklingen i Grundzüge der 
neueren skandinavischen Literaturen. Hans båda profes- 
sorskolleger Otto Oberholzer (Kiel) och Fritz Paul (Göt
tingen) har tagit sig an Aufklärung, Klassizismus, Vorro
mantik, respektive Romantik und Poetischer Realismus. 
Fritz Paul, handbokens utgivare, ger i förordet uttryck åt 
sin förhoppning att trots den inte alltid oproblematiska 
koncentration och förenkling av stoffet som det begränsa
de utrymmet har krävt, »die Wissenschaftlichkeit des Un
ternehmens nich über Gebühr gelitten hat». En selektiv 
bibliografi i bokens slut är sammanställd med urskillning.

Medarbetarna har överlag tydligen tagit sig an sina 
pensa med skrivlust; framställningen är genomgående 
både medryckande och informativ. Både Oberholzer och 
Paul behandlar dansk, norsk och svensk litteratur i tre 
varandra följande avsnitt, medan Friese i inledningspartiet 
funnit större möjlighet att integrera presentationen av 
de olika nationallitteraturerna. Beträffande det moderna 
genombrottet och »Jahrhundertende» står Wolfgang Butt 
(Kiel) för litteraturöversikterna och dessutom har han 
tagit sig an den norska 1900-talslitteraturen. Bernhard 
Gliencke, Alken Bruns och Gert Kreutzer, som likaledes 
haft eller har anknytning till Universität Kiel, behandlar 
dansk, norsk och isländsk litteratur från vårt eget sekel.

Ett ideologikritiskt perspektiv anläggs emellanåt av 
Wolfgang Butt, som var att vänta av författaren till Mobil
machung des Elfenbensturms. Reaktionen auf den Fa
schismus in der schwedischen Literatur (1933-1939). 
(Skandinavische Studien. Band 6. Karl Wachholtz Verlag 
1977.) Det hette här i förordet: »Ein Werk als politisch 
schädlich zurückweisen, es aber gleichzeitig unter Hin
weis auf seinen ästhetischen Wert wieder in seine Rechte 
einzusetzen und ihm künstlerische Autorität zu bestäti
gen, kann nicht Aufgabe einer sich selber ernst nehmen
den Literaturkritik sein.» Butt har i likhet med Glienke 
och Bruns funnit det viktigt att i handboken ge sina tyska 
läsare en uppfattning om hur i de nordiska ländernas 
litteraturer motstånds viljan mot »fascismen» manifestera
de sig. Alken Bruns ger för Norges del denna lägesbe
skrivning: »Bei aller inneren Widersprüchlichkeit im 
antifaschistischen Lager und aller Unterschiedlichkeit in 
der Motivation: ausser Knut Hamsun vertrat kein nam
hafter norwegischer Autor die Sache des Faschismus und 
keiner machte sich mit den deutschen Besatzern und den 
norwegischen Quislings gemein.» Bruns drar följande 
konklusion: »Bei der Belastung von Teilen der norwegi
schen Literatur mit irrationalem Gedankengut ist dies für 
sich genommen schon ein interessanter Befund, der jedem 
eingleisigen Kausalitätsdenken widerspricht, nach dem


