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186 Övriga recensioner

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
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von Irrationalismus der Jahrhundertwende ein schnurge
rader Weg in faschistisches Denken führen soll.» Gensa
gan vänder sig mot en i både väst- och östtyska överblic
kar ofta manifesterad schematism.

Sin trettonde konferens förläde IASS -  International 
Association of Schandinavian Studies -  till Greifswald, 
och här samlades under några dagar i augusti 1980 vid 
Emst-Moritz-Amdt-Universität deltagare från många 
länder kring temat »Die nordischen Literaturen als Ge
genstand der Literaturgeschichtsschreibung». En rad ar
betsgrupper var i verksamhet och under tio rubriker finns 
nu i bokform 67 inlägg samlade. Utgivare är Horst Bien, 
konferensens president, under medverkan av Gabriele So- 
koll. »Auf eine Dokumentierung der Diskussion, die 
schon von den Autoren einzelner Beiträge berücksichtigt 
ist, musste infolge der Materialfülle verzichtet werden.» I 
själva verket var som Bien konstaterade i sitt öppningsan- 
förande, konferenstematiken utomordentligt komplex.

Konferensen ägde alltså rum i DDR. Inläggen från So
vjet och öststaterna dominerade ingalunda, men tilldrar sig 
naturligtvis en särskild uppmärksamhet. Finns här några 
nya signaler? Bien deklarerade med hänvisning till Marx 
att litteraturhistorien stod öppen för debatt och att konfe
rensen följaktligen hade att ta sig an de möjligheter, »die 
sich von verschiedenartigen theoretischen Standpunkten 
und methodischen Verfahren her anbieten». Vad gäller 
komparativa aspekter liksom litteraturhistorisk periodise- 
ring finner man inte oväntat analogitänkandet (jfr min 
recension nedan av Siegels och Kaisers böcker) företrätt 
av forskare från öststaterna som Jiri Munzar (Brno) och 
Bernard Piotrowski (Poznan). »Es würde sich lohnen», 
förklarar den senare, »mit Hilfe dieser Methode ein Studi
um über die Romantik in einem wirklichen europäischen 
Mas stab zu beginnen». Ungraren Andrås Masat berörde 
situationen inom litteraturteorin (»Inhalt, Form oder 
Kommunikation?») och erinrade om den s. k. sociologiska 
poetiken (Bachtin, Medvedev o. a.) i Sovjet på 20-talet. 
Sina resonemang om »litterära kommunikationsformer» 
anknöt Masat till romaner av Hans Jaeger och Vesaas.

»Literaturgeschichte -  Erbe und Gegenwart?» hette ett 
föredrag där Hans Jürgens Geerdts (Greifswald) med en 
mångfald exempel belyste problematiken kring »Erbere
zeption»; i DDR, framhöll han, »wurde die Pflege der 
klassisch-humanistischen deutschen Dichtung [ . . . ]  vor
rangig betont». Andra Greifswaldforskare visade på »anti- 
fascistiska traditionslinjer» i dansk och norsk litteratur, 
varvid Annelie Schreiber efterlyste ett större beaktande 
av den progressive traditionslinje som utgår från Werge- 
land. Gabriele Sokoll behandlade vid konferensen Henrik 
Pontoppidans ställning i litteraturhistorien. »Ich verstehe 
meine Ausführungen als Vorschlag an die Literaturge
schichtsschreibung überhaupt und insbesondere als ge
dankliche Vorarbeit für die in der DDR geplante Erarbei
tung einer dänischen Literaturgeschichte.» Medan Lud- 
mila Grigoijeva (Moskva) berör några periodiseringsprob- 
lem i norsk litteraturhistoria ventilerar Lilija F. Popova 
(Leningrad) »Die Dialektik des Nationalen und Internatio
nalen in der dänischen Prosa der dreissiger Jahre des 20. 
Jahrhunderts». »Die Interpretation ’fremder’ Literatur 
setzt ihr Verständnis vom Standpunkt des Verständnisses 
des eigenen Literatur», reflekterar Popova.

Så ägnar sig alltså skandinavister på många håll i värl

den med stor sakkunskap åt de nordiska ländernas littera
turer. Men är det inte en illusion att föreställa sig en 
skandinavisk litteraturhistoria, undrar Hans Kuhn (Aus- 
tralian National University). »Man braucht nur die Rezen
sionsabteilung von ’Samlaren’ durchzugehen, um zu se
hen, dass Dissertationen über Gegenstände aus einer an
deren skandinavischen Literatur selten, grenzüberschrei
tende Versuche fast unauffindbar sind.» Kuhn låter en rad 
mer eller mindre ambitiöst upplagda nordiska litteratur
översikter passera revy. Wilhelm Frieses bok Nordische 
Barockdichtung (1968) var ett pionjärverk, fastslår Kuhn. 
»Tatsächlich sind die rund 70 Seiten, die Brpndsteds ge
sammelten Einleitungen in den zwei Bänden von ’Nor
dens litteratur’ ausmachen, wohl der fundierteste Über
blick über die skandinavische Literatur als Ganzes, der 
irgendwo zu finden ist», konstaterar Kuhn vidare.

P. M. Mitchell (University of Illinois) har förut ifråga
satt begreppet skandinavisk litteratur, men mjukar nu nå
got upp sin ståndpunkt (»Zur Periodisierung -  auch in der 
skandinavischen Literaturgeschichte»). Birgitta Steele 
(Seattle) behandlar i ett synpunktsrikt anförande »Das 
Konzept der Fremdheit in der Literaturgeschichte», en 
mångförgrenad problematik.

För litteraturhistoriska översiktsverk om det egna lan
dets litteratur redogör fem nordiska ämnesrepresentanter. 
»Vielleicht hat die Literaturgeschichte endgültig ihren al
ten, selbstverständlichen Mittelpunkt, die von ästheti
schen Kriterien qualitativ bestimmte Bellestristik, ver
loren», förklarar Carl Fehrman som menar att det nu 
torde var dags i Sverige att skriva en ny, reviderad littera
turhistoria. Finn Hauberg Mortensen (Odense) rapporte
rar om ett stort upplagt »Projekt Dansk Litteraturhis- 
torie», arbetstiteln på en marxistisk litteraturhistoria med 
såväl vetenskapliga som »folkpedagogiska» intentioner. 
Ett kollektiv av mestadels yngre forskare ligger bakom. 
Poul Houe (Minnesota) passar på att utan falsk blygsam
het redogöra för ett eget texthistoriskt analysprojekt; det 
gäller humanism och diktning i Skandinavien efter andra 
världskriget. Från Villy Sörensen har han hämtat uppslag, 
påpekar Houe.

Så blir onekligen konferensvolymen en brokig bland
ning, som ger besked om vad som rör sig på många 
fronter. Jag har här bara noterat en mindre del av alla 
inläggen. Genomgående håller man sig nära marken, nära 
de praktiska uppgifterna. För Odense-konferensen i au
gusti 1982 fixerades också ett påtagligt begränsat tema: 
Kortprosan som genre i nordisk litteratur.

Ulf Wittrock

Holger Siegel: Sowjetische Literaturtheorie (1917-1940). 
Sammlung Metzler Band 199. Stuttgart 1981.

Gerhard R. Kaiser (Hrsg.): Vergleichende Literaturfor
schung in den sozialistischen Ländern 1963-1979. J. B. 
Metzler. Stuttgart 1980.

Gerhard R. Kaiser: Einführung in die Vergleichende Li
teraturwissenschaft. Forschungsstand -  Kritik -  Auf
gaben. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt 
1980.

Undertiteln tili Holger Siegels Sowjetische Literaturtheo-


