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tyna Pomorska har författat om den i juli 1982 bortgångne 
Romån Jåkobson, framhåller den tacksamhetsskuld som 
denne i Dialogues (1982) har uttryckt för det stöd han på 
olika sätt fick i Stockholm och Uppsala i böljan av andra 
världskriget för sina studier i barnspråk, afasi och all
männa ljudlagar.

Transkriptionen av ryska namn i handboken grundar sig 
på den förutsättningen, framhåller Victor Terras, att 
många som kommer att använda sig av den, inte behärs
kar ryska. »The purpose of the bibliography added to 
most articles, is to give the reader a head start, no more. 
As a general principle, secondary literature in languages 
other than English and Russian has been included only 
when it contains information not available in English.» I 
slutet av volymen finns i gengäld en fyllig allmän biblio
grafi med flera underavdelningar. »Entries which have 
received ample attention in the nine-volume encyclopedia 
of literature [Kratkaya literatumaya entsiklopediya, 
1961-78] have sometimes been treated cursorily or omit
ted entirely, while material disregarded by KLE is often 
given more attention.»

Bland uppslagsorden finner man Literary criticism och 
Scholarship, literary, liksom Realism och Socialist rea
lism. »Concise and sound», såsom Terras önskat dem, ter 
sig artiklarna om Acmeism, Formalism, Futurism samt 
Structuralism och Semiotics. I fråga om Mikhail Bakthin 
ansluter sig artikelförfattaren till den uppfattningen att 
Bakthin själv har skrivit flera på 1920-talet under Medve
devs och Voloshinovs namn utgivna arbeten. Xenia Go- 
siorowska behandlar i en påfallande up-to-date översikt 
Women and Russian literature. Versification är något som 
får skälig uppmärksamhet, framför allt i den stora artikeln 
Versification, historical survey of Russian. Dostoevsky 
har Terras överlåtit åt Robert L. Belknap (Columbia), om 
Tolstoi skriver Gary John (Minnesota) och om Gogol 
Donald L. Fanger (Harward). Pushkin har anförtrotts Wil
liam M. Todd (Stanford).

Emigré literature behandlas givetvis översiktligt, lik
som en mångfald ryska författare i exil uppmärksammas 
närmare. Men Victor Terras konstaterar: »Recent litera
ture published in the USSR as well in the West posed 
many problems. [ . . .]  After some attempts, I gave up the 
initial plan to obtain a major article on dissident literature. 
The scholars whom I contacted were probably right in 
suggesting that the topic was too elusive and ill-defined to 
be treated in an organized scholarly manner.»

Målpubliken för denna voluminösa handbok är givetvis 
omfattande. Robert L. Jackson som var med i den fyr- 
mannakommitté som planlade och organiserade företaget, 
hävdar förvisso med rätta: »A student, trained scholar, or 
general reader will find a mine of information -  descrip
tive, theoretical, and directional -  in the Handbook.» 
Terras, den eminente Dostojevskij-forskaren vid Brown 
University, har lyckats att på anmärkningsvärt kort tid 
föra det väldiga uppslagsverket i hamn. »Because the 
writing spanned a year and a half, ending in the summer of 
1983, documentation and bibliography are more up-to- 
date in some articles than others.»

Handboken utgör allt som allt en imponerande manifes
tation av slavistiken i USA. Yale University Press har 
varit i stånd till denna stora, lyckosamma satsning tack 
vare anslag från National Endowment for the Humanities.

Ulf Wittrock

Herrar Wahlström & Widstrand. Brev tillförlaget 1884- 
1984. Sammanställda och kommenterade av Andreas 
Gedin. Wahlström & Widstrand. Sthlm 1984.

Wahlström & Widstrands förlag har firat sin hundraårsdag 
genom att publicera en diger volym med ungefär 450 
författarbrev alltifrån Hjalmar Söderberg ända fram till 
Ulf Lundell. Även en del brev från förlaget publiceras, 
trots bokens titel. Den nuvarande dynamiske förläggaren 
Per I. Gedin har skrivit ett kort förord men överlämnat 
redigeringen av jubileumsboken till nästa generation. Edi- 
tor är unge Andreas Gedin som även svarar för en utförlig 
inledning med axplock ur annalerna om förlagsverksam
heten och författarförbindelsema.

Uppdraget måste ha inneburit en nog så krävande kurs i 
litteratur- och kulturhistoria. Det har gällt att välja ur 
W&W:s brevarkiv och P. K. Wahlströms samling i Stads
arkivet med tillsammans »flera hundra tusen brev», det 
mesta naturligtvis affärskorrespondens. W&W:s arkiv är 
hittills inte särskilt ofta använt i forskningen och brevutgå
van fäster uppmärksamheten på en väsentlig typ av käll- 
samling för främst biografiska, genetiska och litteratur
sociologiska studier. Bokens redaktör Andreas Gedin har 
gjort en stor insats, men utrymmet eller bakgrundskun
skaperna tillåter sällan att hans kommentar fördjupas. 
Vad han plockat fram är dock intressant nog. Om urvalet 
är representativt får tiden utvisa.

De valda breven är försedda med korta kommentarer 
och grupperade efter förläggarepoker: P. K. Wahlström 
och O. W. Widstrand 1884-1918, P. K. Wahlström 
1918-1932, Torsten Wahlström 1932-1933, Thomas Ben- 
nett 1933-1938, Carl Björkman 1938-1961 och Per I. Ge
din 1961—. Sett i stort är det -  imponerande nog -  tre 
förläggarkonstellationer som hållit skutan gående under 
de hundra åren. Om någon ytterligare skall nämnas måste 
det bli Holger Schildt, finländsk förläggare som 1932 fick 
en självständig ställning inom firman och tillförde den 
sådana författarskap som Fridegårds och Sillanpääs.

När Carl Björkman skulle ta över 1938 saknades kapital 
och Tor Bonnier gick in med halva priset på förlaget -  en 
ekonomisk satsning som inte blev allmänt känd förrän 
1961 vid Björkmans död. Idag äger Albert Bonniers förlag 
60 procent och W&W är i sin tur delägare i tre andra 
företag i bokbranschen. Hur förlags strukturerna föränd
rats under de hundra åren speglas både här och var i det 
nu framlagda brevmaterialet.

En viss patriarkal roll tycks bokförläggaren fortfarande 
ha, dock med växande inslag av äldrebror-rådgivning och 
kompisskap. Det nu framlagda materialet vittnar främst 
om förläggar-författar-relationema samtidigt som det ger 
en hel del unika upplysningar om författarnas beläsenhet 
och planer, om manuskriptdateringar osv.

Man kan också läsa brevproven som en intressant stil- 
historisk krönika. Hjalmar Söderberg skriver ytterst preg
nant, med semikolon på rätt ställe och precis den lilla 
ironiska touche som man kunde tillåta sig gentemot herrar 
W&W. Ett Söderbergsbrev är ett konstverk i sig och kan 
givetvis återges som illustration. Mot periodens slut är 
möjligheterna till sådana prov mycket begränsade. Nu är 
det elskrivmaskinemas och ordbehandlingsapparatemas 
eller åtminstone korrigerlackets tid. Fortfarande tycks 
författare dock använda brevformen en hel del i stället för 
telefonen -  till litteraturhistorikers glädje. Samlingens 
sista brev från Ulf Lundell ger exempelvis intressanta



upplysningar både om massmediajakten på Jacks författa
re och dennes beläsenhet i Scott Fitzgerald och Kerouac. 
Men vad brevkonventioner och stilideal beträffar är steget 
onekligen långt från Söderbergs »I händelse Eder ärade 
firma behagade reflektera» till Lundells «Tanx för bour- 
gognema» till Per.

W&W böljade med album och bildverk och vann en 
första större framgång med Svenska Konungar (1886-90). 
Skönlitteraturen kom egentligen in först på 90-talet, inte 
minst tack vare utgivningen av Ord och bild från 1893. En 
tid gav man ut Per Hallström och från 1896 Karl-Erik 
Forsslund. År 1897 debuterade Elsa Beskow som lämnade 
förlaget sju titlar. Från 1898 kom Karlfeldt som förblev 
förlaget trogen till sin död. Den första stora skönlitterära 
succén var Pelle Molins Ådalens poesi, postumt utgiven 
1897.

Det märks att herrar W&W var noga med att inte över
skrida vad som utgjorde den goda smakens gränser i det 
samtida borgerliga kulturlivet. Frödings Stänk och flikar 
och Söderbergs debutarbete Förvillelser refuserades för
stås.

En helt annan djärvhet kom att prägla Carl Björkmans 
och Per I. Gedins insatser. Man kan bara erinra om Björk
mans utgivning av Svensk Decamerone (1949), den enda 
gången Tor Bonnier så vitt bekant lade sig i och avrådde -  
men förgäves. Gedin köpte för sin del Henry Miller även 
om det betydde, att han fick lov att avyttra de sju titlarna 
av Elsa Beskow i sin backlist. Litterärt bör särskilt sats
ningarna på framstående finska, ryska och amerikanska 
författare nämnas på den internationella sida som varit så 
stark under senare decennier. Tio nobelpristagare har 
man kunnat räkna in hittills. Boktekniskt är det viktigt att 
notera Gedins kunnande och framgångar på pocketmark- 
naden, som han lärde sig redan under sina tidiga år på 
Bonniers.

Ett ständigt bekymmer i sina relationer till kunderna 
hade W&W under ett halvsekel i Olof Östergrens Nu
svensk ordbok, startad 1915 med löften om snar fullbor
dan. Det sista häftet kom 49 år senare och typerna var då 
så sällsynta och utslitna att man inte kunde sätta mer än 
några sidor i taget. Abonnenternas förfrågningar och skäl- 
lebrev plågade förlaget genom alla åren. De som skrev 
tycks inte ha haft stor förståelse för Östergrens enaståen
de insats.

Jubileumsvolymen vittnar på många sätt om vilket in
tensivt levande företag detta bokförlag varit efter de första 
decenniernas trevande start. Och Per I. Gedin spår i sitt 
förord att W&W kommer att fira flera jubileer. Som det 
nu ser ut bör han få rätt.

Lars Furuland
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Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi 1976-1977. Ved Eva 
Christensen og Anette Wuust Ehlers. K0benhavn: Det 
kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling, 1983.

När den flitige litteraturhistorikern och bibliografen Aage 
J0rgensen inledde Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi 
med årgången 1967 (tr. 1968), konstaterade han i förordet, 
att tiden nu måste vara inne att etablera en motsvarighet 
till Samlarens bibliografi, som Danmark så länge saknat.

J0rgensens ambition var att den årliga bibliografin skulle 
föreligga »så hurtigt efter udgangen af det tilgodesete 
kalenderår, som det nu engang er muligt. . .  i modsaetning 
til det alderstegne svenske sidestykke, der jo konstant er i 
hvert fald to år bagefter». Han lyckades med detta men 
kunde ej föra bibliografin längre än till 1974.

J0rgensen fördelade innehållet på avdelningarna Biblio- 
graphica, Miscellanea, Middelalderen, Det sekstende-at- 
tende århundrede, Det nittende århundrede, Det tyvende 
århundrede, Litteraturteori, litteraturforskning og littera
turkritik, B0melitteratur, Litteraturpaedagogik, Teaterhis- 
torie och slutligen Tilf0jelser til tidligere årgange. Redan i 
andra årgången infördes löpande numrering av vaije upp
tagen bok och artikel samt ett personregister upptagande 
författarna och recensenterna. Hänvisningar och tillägg 
till tidigare årgångar kunde alltså göras med nummer, men 
det framgår då tyvärr inte vad tillägget rör. Arbeten som 
medtogs först i en senare årgång behandlades inte som 
tillägg utan helt enkelt som årets nyheter. Som »Til- 
f0jelser» räknades i princip endast anmälningar, som 
kommit något år senare än det recenserade arbetet.

Dessa redigeringsprinciper har övertagits av de båda 
bibliotekarier, som nu efter ett långt avbrott fortsatt J0r- 
gensens verk. Tyvärr är det osäkert om mera kommer att 
utges. Nationalbibliografisk afdeling skall nämligen av
vecklas av ekonomiska och personella skäl. Det vore 
onekligen skada om man ej kunde säkerställa fortsättning
en av den goda böljan till denna värdefulla och välgjorda 
bibliografi.

Innehållet är rikligt, men inte så rikligt som omfånget 
kunde antyda, eftersom det offset-satta manuskriptet är 
mycket spatiöst disponerat. Antalet titlar om vissa förfat
tare kan imponera, liksom den internationella spännvid
den: Kierkegaard är representerad med 88 titlar, varav 
fyra på japanska om »Kirukegoru», H. C. Andersen med 
46, varav två om »Anderusen». Därnäst följer Panduro 
med 31, varav en stor del med anledning av hans död i 
januari 1977, Grundtvig med 26 och Holberg med 24.

Förutom att den danska bibliografin saknar våra avdel
ningar »Religiös litteratur», »Tidningsväsen» och »Folk
litteratur», men däremot har särskilda avdelningar för 
»Faer0eme», »Gr0nland» och »Litteraturpaedagogik», är 
som tidigare stoffet efter mönster av MLA:s bibliografi 
uppdelat i tidsavsnitt, dock nu i långt högre grad än tidi
gare och med en kanske inte helt ändamålsenlig period
indelning: Medeltiden, 15-1600 och 16-1700-talen, 1700- 
talet, 17-1800-talet, 1800-talet, 18-1900-talet och slutligen 
1900-talet.

Denna uppdelning förefaller ganska besvärlig, vilket 
framgår av anvisningarna (s. VII): »Mellem bibliografiens 
enkelte århundreder findes et »mellemårhundrede», hvor 
forfattere, som har levet i to århundreder, er placeret. 
Graensen for en forfatters produktionstid er sat fra hans/ 
hendes 18. år og frem til d0dsåret. En forfatter, som er 
f0dt i 1881 er således placeret i det 19.-20. århundrede, 
medens vedkommende som er f0dt i 1882 er placeret i det 
20. århundrede, da han/hun vil fylde 18 år i 1900.»

Till hjälp för läsaren att finna de behandlade enskilda 
författarna i mångfalden av tidsavsnitt, har de också upp
tagits i Personregistret. Detta (s. 225-251) är mycket om
fattande med över 1500 namnuppslag. Häri ingår visserli
gen en mängd hänvisningar mellan de vanliga och ofta 
besvärliga dubbla efternamnen men inga recensenter. De




