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Avdelningen Karl Kraus et ses contemporains, 
Vienne 1900-1930, inledes med en karakteristik 
av Wienkulturen kring sekelskiftet och före första 
världskriget av Ernst Stein. Han klarlägger mot
sättningarna mellan de traditionella kulturyttring
arna och den nya intellektualismen och påvisar 
olika former av antisemitism. I andra studier be
handlas Kraus förhållande till Brecht, till filosof- 
kretsen kring den av Ludwig von Ficker i Inns
bruck grundade tidskriften Der Brenner, till 
Trakl, Hofmannsthal, Jellinek. Särskilt betydelse
fullt är att ett antal brev som växlats mellan Arnold 
Schönberg och Kraus, publicerade av Friedrich 
Pfäfflin, här framlägges. Breven till Sidonie Nåd- 
herny presenteras och några återges. Kraus av
visande inställning till Freud belyses. Några exem
pel lämnas också på motståndsyttringar kring dra
mat Die letzten Tage der Menschheit.

Värde ur allmän språksynpunkt har det lexikon 
som Caroline Kohn utarbetat över ord ur Wien
dialekten som Kraus karakteriserande använder. 
Hon har varit ivrigt verksam för att göra Kraus 
känd i Frankrike, och hon avtackas i förordet för 
sina insatser vid minnesskriftens tillkomst. Voly
men avslutas med en systematisk bibliografi, vil
ken enligt uppgift bygger på en mer omfattande 
bibliografi, upprättad av Sigurd Paul Scheichl.

Den avsedda bibliografin, S. P. Scheichls infor
mativa Kommentierte Auswahlbibliographie zu 
Karl Kraus, förd fram till i april 1975, föreligger 
i det av Heinz Ludwig Arnold utgivna Sonderband 
Karl Kraus som Text+Kritik publicerat 1975. Här 
meddelar också Friedrich Pfäfflin de brev som 
växlats mellan Schönberg och Kraus, vilka ingår i 
L’Herne-volymen. I samlingens inledande studie, 
Die Instanz K.K. oder Unternehmungen gegen 
die Ewigkeit des Wiederkehrenden Gleichen, föl
jer Hans Wollschläger hur Kraus med självstän
dig, orubblig ansvarsvilja genomför sin kritik av 
pressen och i vidgad mening av samhället. Mot 
hans inträngande karakteristik kontrasterar Mar
garete Mitscherlich-Nielsens ytliga och osakliga 
försök att på Kraus applicera en del psykoanaly
tiska schabloner. Hans Christian Kosler belyser i 
uppsatsen Karl Kraus und die Wiener Moderne de 
litterära motsättningarna till i synnerhet Schnitzler 
och Hofmannsthal. Betydande är särskilt Georg 
Kneplers bidrag Karl Kraus und die Bürgerwelt. 
Han berättar om sina personliga relationer till 
Kraus som ung ackompanjatör vid många Offen- 
bachrecitationer under tiden från december 1928 
till oktober 1930. Dessutom analyserar han ingå
ende Kraus ställning inom sin tids borgerliga sam
hälle, med föredömligt klar gränsdragning till de 
värderingar han själv som kommunist omfattar. 
Som verksam i DDR har han gjort viktiga insatser 
för utvecklingen av musikvetenskap och musik
historia. Om den uppmärksamhet som ägnas

Kraus i DDR vittnar också den bedömning Diet
rich Simon i en mer allmänt teoretiserande fram
ställning ger av Kraus som aforistiker och lyriker. 
Vidare behandlas i ett par uppsatser Kraus sätt att 
arbeta med en följd ständigt ändrade och utvidga
de korrektur och hans speciella teknik att kom
mentera citat. Till slut gör J. M. Fischer här en 
genomgång av angreppen mot Kraus, återkom
mande ännu under den minnesvecka som vid 
hundraårsdagen anordnades i april 1974 av staden 
Wien. — I en recension av samlingen i Neue 
Rundschau, häfte 2, 1976, utlåter sig Josef Quack 
i reflexioner över de svårutrotliga motsättningarna 
mellan anhängare, motståndare och sakliga uttol
kare.

Kraus aktualitet är ur många synpunkter för
klarlig. De av insikten om teknikens obegränsade 
ödeläggelsemöjligheter inspirerade undergångs- 
visionerna får en alltmer skrämmande verklighets- 
bekräftelse. Med tidsavståndet framträder klarare 
det allmänmänskligt giltiga i den polemiska sati
ren. Framför allt fängslar den mångsidiga, inten
siva, djärva kvickheten och ironien, modet att säga 
sanningen och att möta motstånd. Intrycket av 
personlig närvaro är alltid levande. Med självklar 
rätt borde Die letzten Tage der Menschheit 
framstå som ett av de stora tidsanalyserande ver
ken.

Thelma Hanson
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Afzelius, Nils: Erik Axel Karlfeldts bibliografi. 
Färdigställd av Arne Bergstrand. (Acta Biblio
thecae regiae Stockholmiensis. 21. — Karlfeldts- 
samfundets skriftserie. 5.) P. A. Norstedt & Sö
ner. Sthlm. 1974.
Sandberg, Hans: Stig Dagerman — författare och 
journalist. En bibliografi. Federativs förlag. Sthlm

1 9 7 5 .

Arne Bergstrand har slutfört arbetet med den 
Karlfeld tbibliografi som förelåg i spaltkorrektur 
1970 då initiativtagaren Nils Afzelius avled. De 
båda bibliograferna har tillsammans åstadkommit 
en utomordentligt utförlig förteckning. Ett sepa- 
rattryckt 8-sidigt tillägg vittnar förutom förordet 
om att Bergstrand sett det som en hjärtesak att 
åstadkomma ett så komplett arbete som möjligt.

De drygt 300 sidorna ägnas två huvudavdel
ningar, Karlfeldts i tryck utgivna skrifter samt 
skrifter om Karlfeldt. Därtill har fogats en rad 
register som ytterligare förhöjer volymens värde.

Förteckningen över Karlfeldts skrifter är krono
logiskt ordnad. Karlfeldt debuterade tydligen som 
12-åring under rubriken Fyrkantiga nötter i pu
blikationen Allehanda för folket den 20/7 1876. 
Redan här möter man vad som kanske ibland kan 
uppfattas som en brist: en enkel genreupplysning
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hade varit värdefull. Bergstrand påpekar i förordet 
att han nästan helt övervunnit frestelsen att göra 
bibliografien resonerande. Det oberättigade kra
vet att alltid vara systematisk och konsekvent 
hindrar tyvärr ofta bibliografer från att dela med 
sig av sina kunskaper.

Verkförteckningen är löpnumrerad och biblio- 
graferna har på så sätt smidigt kunnat ge hän
visningar till omtryck. Just dessa mycket talrika 
hänvisningar torde komma att bli till stor hjälp 
för den Karlfeldtforskning som vill göra jämfö
rande textstudier. Man kan strax konstatera att 
två tredjedelar av dikterna i Vildmarks- och kär
leksvisor varit publicerade tidigare. Här och var 
lättas den bibliografiska texten upp med dikter 
eller diktcitat.

Bokbeskrivningarna kunde varit konsekventare 
främst vad gäller nya upplagor men man bör 
hålla i minnet att bibliografin är gjord för littera
turforskare som intresserar sig för innehållet i 
böckerna. Dock förtecknas en rad sällsynta biblio- 
filupplagor av flera av Karlfeldts verk.

1925 avböjde Karlfeldt att kritisera de dikter 
som Jan Fridegård sände till akademien. »Någon 
kritik vill och kan jag icke uttala; all poesi bör få 
växa fritt, på egen hand, på egen risk.» (Brev till 
Jan, 1967, s. 28.) Bibliograferna har symptoma
tiskt nog inte en enda recension av Karlfeldts 
hand att förteckna!

Den första avdelningen avslutas med en impo
nerande förteckning översättningar av Karlfeldts 
dikter.

Om Karlfeldts egen produktion trots allt inte 
blev så omfattande har detta inte hindrat att floran 
av skrifter kring Karlfeldt och hans diktning blivit 
ymnig. Nära halva bibliografins utrymme har gått 
åt att registrera böcker, recensioner, minnesartik- 
lar etc. Till läsarens fromma har avdelningen 
strukturerats i 10 underavdelningar. Som nämnts 
avslutas bibliografin med några förträffliga re
gister. Förutom ett omfattande personregister och 
ett verkregister återfinns ett signatur- och pseudo
nymregister som på många punkter kompletterar 
Per Anderssons uppslagsverk (Pseudonymregis
ter, 1967). Det digra personregistret rymmer de 
flesta stora svenska författarnamnen, ett memento 
för den som händelsevis tror att en Karlfeldt- 
bibliografi bara handlar om Karlfeldt. Att Afzelius 
och Bergstrand med denna förträffliga bok lagt 
grunden för kommande Karlfeldtforskning be
höver väl knappast påpekas.

Ett annat imponerande arbete, denna gång en 
ensambragd utförd på fritiden, är Hans Sandbergs 
bibliografi över Stig Dagerman. Sandberg har 
enbart koncentrerat sig på Dagermans egen pro
duktion men få har väl tidigare varit medvetna 
om omfattningen av detta författarskap. Oftast

har det varit tal om en produktivitetskris. Sand
berg räknar nu till över 2 000 nummer av Stig 
Dagermans hand och man har full förståelse för 
att de cirka 1 350 dagsverserna blott noterats med 
publiceringsdatum.

Dagermanbibliografin är kronologiskt upplagd 
och arbetar med sex underavdelningar: 1. Böcker 
(åren 1945-74). 2. Skönlitterärt (i tidningar och 
tidskrifter). 3. Journalistik (inklusive bok-, film- 
och teaterrecensioner. 4. Dagsvers. 5. Enkätsvar 
och intervjuuttalanden. 6. Inspelningar. Sand
berg har förtjänstfullt vinnlagt sig om att alltid 
genrebestämma stoffet.

En trevlig typografisk utformning, teckningar 
och talrika välvalda citat gör bibliografin till något 
av en antologi.

Tack vare att Sandberg i fråga om enkäter, 
intervjuuttalanden etc. noterar övriga tillfrågade 
får t. ex. Ahlinforskaren via bokens personregis
ter lätt ingångar till annars mycket svårfunnet ma
terial. Denna gedigna bibliografi handlar således 
inte bara om Stig Dagerman.

Bengt Brundin

Oluf Friis: Den unge Johannes V. Jensen. I—II. (Bind 
I 1873-1898, Bind II 1899-1902.) G. E. C. Gads 
Forlag. Kbhvn 1974.

Da Oluf Friis 1964 faldt for aldersgrænsen som 
professor i nordisk litteratur ved Københavns uni
versitet, havde han blandt andet godt en livslang 
beskæftigelse med vennen Johannes V. Jensens 
store forfatterskab at se tilbage på — og at fuld
ende.

Nu er slutstenen på denne del af Friis’ virksom
hed omsider ved at komme op at stå. Den om
fangsrige to binds monografi om Den unge J V J  
som kom i fjor, er ganske vist bare at betragte 
som soklen -  under et monumentalt værk om 
hele JVJs liv og digtning; men det er ikke for 
meget sagt at monumentet allerede er en kends
gerning. Med omslagstekstens ord udgør de to 
bind »en i sig selv sluttet helhed, ikke en torso. 
De bærer fortsættelsen i sig«.

Om denne fortsættelse er det af gode grunde for 
tidligt at udtale sig i detaljer, men at hele vær
kets rejsning er i nøje overensstemmelse med Friis’ 
forestillinger om JVJs forfatterpersonlighed, kan 
der ikke råde tvivl om. Samklangen mellem emne 
og fremstillingsform er endda så besnærende at 
man let overser at det er Friis der har kompone
ret den — og tror at man oplever stoffet tale for 
sig selv, som det så smukt hedder!

En sådan stilholdning er mere end dobbelt dis
kutabel. Det forfatter(skabs)portræt den for
midler, er diskutabelt, og genren som formid
lingen sker i — forfattermonografien — er diskuta
bel. Men først og fremmest er det diskutabelt at


