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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



tidigare årgångarna saknade namnhänvisningarna men 
upptog i gengäld recensenterna av vaije arbete i registret. 
Att de nu utelämnats uppfattas säkert av många som en 
försämring.

Till bibliografins förtjänster hör den klara och utförliga

redovisningen av principer för vad som medtagits och den 
samlade översikten av de mer än 200 genomgångna perio
diska publikationerna, med angivande av förlagsort för 
var och en.

Christina Friström
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