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2 o6 Övriga recensioner

lag. Sentimentaliteten uppmuntrar den som vill 
lösa sammanlevnadens problem men erbjuder 
samma självtillfredsställelse åt den som inte vågar 
sig på det.

I en rad romananalyser demonstrerar Brissen- 
den — med stilistisk briljans — hur denna tvetydi
ga ideologi kommer till uttryck i Virtue in Dis
tress-motivet. Redan i sin tidiga fas, från Richard
son till Sterne, grumlas tron på en naturlig mänsk
lig välvilja av en rejäl portion pessimism. Men 
dygdens seger i någon sista instans och dess mjuka 
styrkas överlägsenhet i längden är ändå garante
rad. Mot seklets slut ger dygden slaget förlorat 
antingen genom att direkt, hos de Sade t. o. m. 
fysiskt, underkasta sig, genom att dra sig undan 
världen eller genom att fungera endast i orealistis
ka situationer och miljöer, dvs. sentimentaliseras i 
trivial mening.

Sekelskiftets litteratur bidrar alltså till att avslö
ja det ohållbara i den maktfördelning mellan dygd 
och last och den jämvikt mellan rationalitet och 
drift som ideologin sökt upprätthålla, låt vara att 
denna villa säkert fortsatte att göra mångas levnad 
lycklig. Därmed har Brissenden pekat på den ge
mensamma grunden för två annars i sin framtoning 
så olika författare som de Sade och Jane Austen 
(vem av dem skulle rodna mest åt en sådan sam
manställning?). Avgörande för den besvikelsens 
reaktion som i litteraturen kommer till uttryck 
som satir, sadism eller sentimentalisering var, me
nar Brissenden, att den franska revolutionen 
hade misslyckats med att praktiskt förverkliga 
det sentimentala ideal som den förkunnade.

De intressantaste analyserna ägnas åt Richard
son och Sterne. Grundmotsättningen och dess ut
vecklingstendens tecknas egentligen redan av 
dem. Den tillit till dygden som så ofta förefallit en 
hårdhjärtad men finkänslig eftervärld blödig eller 
grotesk får här en rättvisare bedömning; den är 
resultatet av djup psykologisk insikt och ett vitt
nesbörd om nobel humanitet. Men samtidigt visar 
Brissenden hur även hos dessa båda dygden, för 
att segra, måste söka hjälp hos Gud eller spela 
ofarlig genom att maskera sig i bisarrerier och 
markera sin narcissistiska könlöshet.

Brissenden gör också ett försök att spåra det 
känslosamma syndromet i vår egen tid, bl. a. i mo
dern amerikansk underground-litteratur och i 
»Manson-familjens» uttalanden vid rättegången. 
Men de slående överensstämmelser han noterar 
svävar ändå i ett lufttomt rum, eftersom de inte 
relateras till någon övergripande teori, t. ex. om 
likartade samhällsmotsättningars ideologiska ut
trycksformer. För Brissenden blir parallellerna 
enbart bevis på en fortlevande »tradition». Av
saknaden av en sammanhållande teori präglar hela 
boken. Detta är ju gammal god anglosaxisk tradi
tion och är som vanligt både på gott och ont. Det

bidrar till en spännande öppenhet i romananaly
serna och det tillåter författaren att vara ogenerat 
underhållande. Samtidigt blir man dock något osä
ker om hur giltigt och typiskt det frilagda mönstret 
egentligen är. Men man behöver ju inte läsa 
många känslosamma romaner för att inse att Bris- 
sendens tolkningslinje i sina huvuddrag måste vara 
riktig.

Christer Åsberg

Detlef Brennecke: Tegnér in Deutschland. Eine 
Studie zu den Übersetzungen Amalie von Hel- 
vigs und Gottlieb Mohnikes. (Skandinavistische 
Arbeiten. Band i. Carl Winter Universitätsverlag 
Heidelberg 1975.)

Titeln på Brenneckes arbete har en vid räckvidd 
som omedelbart reduceras genom underrubriken. 
Ytterligare en inskränkning sker genom att stu
dien visar sig vara samlad kring de bägges över
sättningar av Frithiofs saga, vilka i sin första upp
laga utkom samma år, 1826. I ett förord påpekar 
Brennecke, att han undersöker dessa »im Hin
blick auf das Symptomatische», dvs. som uttryck 
för en bestämd »Übersetzerhaltung». Denna i sin 
tur säges återspegla en översättares sociala posi
tion.

Brennecke presenterar i ett par koncisa kapitel 
v. Helvig och Mohnike samt orienterar om fram
växten av och orsaker till deras intresse för Tegnér 
och hans diktning. Hos v. Helvig, den beresta 
adelsdamen, markerar han det dilettantiska draget 
och ser i hennes svärmeri för en sammansmält
ning av germansk och nordisk kultur en av de 
impulser som förde henne till Frithiofs saga, me
dan han finner det troligt, att den borgerlige, sta
tionäre och klassiskt bildade Mohnike först fängs
lats av Tegnérs tal och via dem och personlig 
kontakt med Tegnérs beundrare och vän J. F. 
Lundblad, generalkonsul i Pommern och Meck
lenburg, undfått tanken att översätta Frithiofs 
saga.

Därefter kartlägger Brennecke hur v. Helvig 
och Mohnike är typiska exponenter för två över- 
sättarattityder vilka Schleiermacher urskiljer i en 
känd föreläsning från 18 13 på följande sätt: an
tingen lämnar översättaren »den Schriftsteller 
möglichst in Ruhe, und bewegt den Leser ihm 
entgegen», eller lämnar han läsaren »möglichst in 
Ruhe und bewegt den Schriftsteller ihm ent
gegen». Liksom Schleiermacher ansåg huvudpar
ten av de recensenter som anmälde v. Helvigs 
och Mohnikes tolkningar och som Brennecke 
citerar, att endast den första vägen var den rik
tigt acceptabla, och denna uppfattning delas också 
av Brennecke, vilket framgår av hans värderings-



skala. I v. Helvigs översättning, som lämnar läsa
ren i fred och närmar Tegnér till denne, påtalar 
han tendensen till »paraphrasierend-glättenden 
Nachdichten», och mot »die glatte Lesbarkeit» 
som utmärker hennes tolkning kontrasteras »das 
Kolorit des ’Verschiedenartigen’» som Mohnike, 
vilken alltså lämnat Tegnér i fred och närmat läsa
ren till honom, lyckats förläna sin översättning; 
genom sällsynta fack- och dialektuttryck som mot
svarar förlagans ordval har Mohnike åstadkommit 
»jene nordische Patina», vilken v. Helvig — efter
som hon inte har utnyttjat en dylik vokabulär — 
»mit ihren farblos-nicht lokalisierbaren Bezeich
nungen zu bilden schwerlich imstande war». De 
talrika avvikelser från förlagan, som v. Helvig gör 
sig skyldig till, exemplifieras och bedöms nega
tivt; samma fenomen betecknas, när det spar
samt förekommer hos Mohnike, som »Unab
hängigkeit von ’sklavischer Gleichmachung’» eller 
bestås omdömet: »hier waltet Mohnikes schöp
ferische Phantasie selbständig».

Mohnike har presterat en trogen tolkning och 
han har även teoretiskt motiverat sin inställning. 
Som man kunnat vänta med hänsyn till hans aka
demiska skolning ansluter han sig helt till den 
princip som knäsatts genom Voss’ epokbildande 
tolkning av Odysséen 1781 och som förblivit den 
allmänt antagna när det gällt översättning av antik 
poesi. En översättare skall, framhåller Mohnike, 
analysera fram det karakteristiska i sin förlagas 
stoff, språk, metrik, anda och nationella egendom
ligheter, och om han förmår återge detta i sin 
målspråkliga text, medföljer på köpet, tror Moh
nike, den »Hauch poetischen Geistes» som 
»weht» i förlagan. Denna inställning och tro dela
des inte av v. Helvig som synes av hennes praxis. 
Symptomatiskt för hennes översättarattityd är 
enligt Brennecke, att hon försökt att profilera sig 
själv som skaldinna vid sidan av Tegnér. En så
dan hållning har gammal hävd inom översättnings- 
historien, vilket Brennecke inte berör. I stället 
kontrasterar han den mot Mohnikes strävan att 
underordna sig förlagan och betraktar deras olika 
attityder som utslag av deras samhällsställning.

Ur en anmälan från 1833 som jämför de båda 
tolkningarna — v. Helvigs hade utkommit i en 
andra upplaga 1832 och Mohnikes 1831 — citerar 
Brennecke en passus, där v. Helvigs översättning 
säges vara fri för »dem gründlichen Deut
schen», som föredrar Mohnikes grundligare 
arbete. Detta uttalande prioriterar Brennecke som 
en bekräftelse på sin tes. Mohnikes översättar- 
hållning är bestämd av hans borgerliga ursprung 
och yrkesverksamhet (som skolråd i Stralsund och 
sedermera superintendent) och anammas därför av 
den borgerliga smaken, vars språkrör den ano
nyme recensenten axiomatiskt antas vara. Bren
necke finner vidare, att Mohnike motsvarar

Lukäcs’ beskrivning av den sanne borgaren, vars 
borgerliga yrke inte är »Beschäftigung, sondern 
Lebensform», och fortsätter: »So wie zu Mohni
kes Leben die Wissenschaft gehörte, war auch 
seine translatorische Beziehung zur Poesie von 
der Wissenschaft geprägt, dem Primat ’der 
ruhigen Arbeit über die Genialität’, den Lukäcs 
als Teil der Ethik des bürgerlichen Lebens ver
steht.» Därmed är Brennecke framme vid sin slut
summering:

»Es war das Resultat seiner ’ruhigen Arbeit’, 
dass Gottlieb Mohnike nicht nur einen Beitrag 
zur Kenntnis der skandinavischen Literatur in 
Deutschland leisten konnte, sondern darüber hin
aus auch jenes Ziel erreichte, dessen Erlangen der 
höfischen Dilettantin Amalie von Helvig ver
sagt blieb: die ’Frithiofs Sage’ Tegnérs für lange 
Zeit zum ’Gemeingut des Deutschen Volkes’ 
gemacht zu haben.»

Åtskilligt förefaller dubiöst i Brenneckes re
sonemang, åtminstone för den som inte tänker i 
hans kategorier. Framför allt är det svårt att inse, 
varför v. Helvigs samhällsställning i sig skulle 
hindrat henne att åstadkomma en lika trogen tolk
ning som Mohnike. Tidigare har Brennecke 
räknat upp en rad företrädare för det aristokra
tiska bildningsskikt som hon tillhörde. Bland 
dessa märks t. ex. Goethe, Schleiermacher och 
Voss. Deras sociala position har inte hindrat dem 
från att ha samma synsätt på översättning som 
Mohnike.

Ja n  Mogren
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Ellisiv Steen: Det norske nasjonalhistoriske drama 
17 5 6 - 19 7 4 . Med beskrivende register. Gyldendal 
norsk forlag. Oslo 1976.

Boken är ett resultat av ett forskningsprojekt, 
som under Ellisiv Steens ledning utförts vid In
stitutt for nordisk språk og litteratur vid Oslo- 
universitetet. Den är intressant och användbar, 
främst som uppslagsverk, men det är ingen ge
nomförd genreundersökning som härmed före
ligger. I själva verket utgörs nästan hela boken 
av det »beskrivande register» som i titelbladets 
typografi intar en så undanskymd plats. Regist
ret består av systematiska beskrivningar av de 95 
tryckta pjäser, av 62 olika författare, som låter 
sig inordnas under projektets definition av sitt 
föremål: »skuespill skrevet av norske forfattere, 
som behandler emner fra norsk nasjonal histo
rie». Den första är Niels Krog Bredals sångspel 
Gram og Signe, eller Kierligheds og Tapper
heds Mesterstykke, från 1756, den sista Peder 
Cappelens sagadrama Kark, som fick sin ur-


