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3 io  Övriga recensioner

tänksamheten» och menar således att den hårda 
dom som den samtida radikala opinionen fällde 
över honom, i stort sett blir bekräftad av en 
granskning i efterhand av hans reaktionära littera
turpolitik. A lf Kjellén hävdar emellertid att Hei- 
denstam nog sannast har tecknat konturerna av 
Wirséns karaktär: »Han är icke en ståtlig karaktär, 
icke i de allvarligaste ögonblicken genomträngd av 
omutligt allvar, men han skulle vilja vara det. Han 
har en viss längtan till allvaret bakom skuggspe
let. »

UlfWittrock

Robert Fallenstein/Christian Hennig: Rezeption 
skandinavischer Literatur in Deutschland 1870 bis 
1914. Quellenbibliographie. Skandinavistische Stu
dien. Band 7. Karl Wachholtz Verlag. Neumün
ster 1977.

Helmut Müssener (Hrsg.): Nicht nur Strindberg. 
Kulturelle und literarische Beziehungen zwischen 
Schweden und Deutschland 1870-1933. Acta Uni- 
versitatis Stockholmiensis. Stockholmer Germa
nistische Forschungen 24. Almqvist & Wiksell In
ternational 1979.

Detlef Brennecke (Hrsg.): Aspekte der skandinavi
schen Gegenwartsliteratur. Skandinavistische Ar
beiten. Band 4. Carl Winther Universitätsverlag. 
Heidelberg 1978.

Utomordentligt värdefull är den stora och omfat
tande »källbibliografi» som Robert Fallenstein 
och Christian Hennig har sammanställt vid Nor
diska institutet i Kiel som del av forskningsprojek
tet »Beiträge von Kritikern, Übersetzern und lite
rarischen Institutionen zur Rezeption skandinavi
scher Literatur in Deutschland von 1870 bis 
1914». Bibliografien upptar 8562 titlar av 307 
skandinaviska författare; det är fråga om såväl 
självständiga publikationer som uppsatser och re
censioner i tyskspråkiga periodica. De kortare re
censionerna dominerar. Genomgångna är ca 350 
tidskrifter, årsböcker osv. Dagstidningar har na
turligt nog fallit utom ramen för undersökningen. 
»Die Bibliographie dokumentiert in erster Linie 
das deutschsprachige Echo auf den sogenannten 
’modernen Durchbruch’ in der Literatur der skan
dinavischen Länder. Dies heist, dass sie sich auf 
Schriften über solche Autoren beschränkt, die in 
dem genannten Zeitraum als Zeitgenossen rezi
piert wurden.» Å andra sidan är bibliografin inte 
enbart ägnad receptionen av skönlitterära författa
re; Georg Brandes, Ellen Key och Sigurd Ibsen 
uppmärksammas exempelvis liksom en rad barn- 
boksförfattare.

Medan den nu föreliggande första delen sträc
ker sig från 1870-1914 skall en andra del av denna 
bibliografi omfatta decennierna 1915-197 5.

Inte bara Strindberg, Nicht nur Strindberg, är en 
samlingsvolym där uppsatserna behandlar kultu
rella och litterära relationer mellan Sverige och 
Tyskland 1870-1933. De nitton bidragen återgår 
på föredrag som hölls vid ett symposium i anslut
ning till Stockholms Universitets 1 oo-årsjubileum 
i september 1978. »Leider war es nicht möglich, 
auch die lebhaften Diskussionen, die jeweils im 
Anschluss an die einzelnen Vorträge stattfinden, 
in extenso oder auch nur in Zusammenfassung 
wiederzugeben.» Helmut Müssener svarar för 
förordets klara och koncisa presentation av voly
men. Han gör också i ett inledande inlägg ett 
försök att upprätta en boskillnad mellan »Rezep
tionsforschung» och »Aufnahmeforschung». Den 
modell han ställer upp för »X in Y,» Der Prozess 
der »Aufnahme» avser »upptagandet» av ett lands 
litteratur och kultur i ett annat land med ett annat 
språk. Det är en typ av historisk receptionsforsk- 
ning som tog sin början på 1800-talet. Jag tycker 
att Müsseners modell genom sin konkreta upp
läggning fyller ett behov som tidigare tyska kom- 
munikationsteoretiska modeller inte tillfredsstäl
ler.

Ett väldigt bibliografiskt projekt i Bochum sät
ter in på Schwedische Literatur in deutscher Überset
zung 1700-1973; Fritz Paul redogör för upplägg
ning och syften. Müssener och Gisela Frandsen 
åter är vid tyska institutionen i Stockholm engage
rade av ett motsvarande bibliografiskt projekt: 
Deutschsprachige Publikationen in Schwedischer 
Übersetzung 1870-1933. Axel Fritz’ summariska 
översikt, Deutschsprachige Dramatik auf dem 
schwedischen Theater 1870-1933, väcker läsarens 
förväntan på ett kommande större arbete. Intres
santa aspekter anlägger också Gösta Björn i upp
satsen Deutsche Literatur in den Deutschbüchern des 
schwedischen Gymnasiums 1870-1933; en disserta
tion i ämnet skall föreligga i dec. 1979. Hans Ritte 
utgår från Selma Lagerlöf och barn- och ungdoms
litteratur i sitt bidrag, Nicht nur Erwachsenlitera
tur. Wenig beachtete Kanäle der Vermittlung schwedi
scher Literatur.

Fängslande läsning utgör Gustav Wingrens bara 
alltför knappa och koncentrerade, debattväckande 
inlägg, Deutscher Einfluss auf Kirche und Theologie 
in Schweden 1870-1933. Wingrens uppsats präglas 
av hans egna teologiska ställningstaganden. Också 
Deutsch-Schwedische Militärbeziehungen 1918- 
1932 blir uppmärksammade; Klaus-Richard Böh
me ger bl a en redogörelse för forskningsläget på 
detta speciella gebit.

Greifswalduniversitetets förmedlarroll vid det 
tysk-svenska kulturutbytet 1917-1933 behandlar



Artur Bethke (i samarbete med Christine Fritze). 
Jan Peters (Berlin/DDR) presenterar en förut i 
forskningen obeaktad svensk som spelade en inte 
obetydlig roll som kontaktman mellan tysk och 
svensk socialdemokrati vid tiden för första världs
kriget. (Arbeiterbewegung und Deutsch-Schwedische 
Nachbarschaft: Zur Vermittlerfunktion von Wilhelm 
Jansson (1877-1923.) Också Nils Runeby uppe
håller sig vid en förmedlare, en tysk vid namn 
Egon Zöller som kom att tillägna sig en boströmi- 
ansk åskådning och som försökte tillämpa denna 
filosofi i det praktiska livets tjänst. (Schwedischer 
Idealismus und Deutsche Technik. Eine Auseinander
setzung in den achtziger Jahren.) Båda uppsatserna 
är intressanta att ta del av. Detlef Brennecke ger 
ett perspektiv på Der Germane als Romanheld och 
Rüdiger Bernhardt söker med utnyttjande av en 
tidigare i forskningen kring den tyska naturalis
men förbigången litteraturtidskrift (nu dock in
venterad av Fallenstein/Hennig) bestämma Die 
Bedeutung Schwedens für die naturalistischen deut
schen Programm Schriften. Konklusionerna tycks 
mig hårdragna. Ola Hansson, »ein rebellischer 
Geist», kommer i uppsatspns slut i blickfanget, 
liksom både Ola Hansson och Laura Marholm fi
gurerar i Walter Baumgartners uppsats i Strind
berg und die deutschsprachigen Länder i ett annat 
samlingsverk (se Sven Rinmans recension nedan).

Alken Bruns’ dissertation Übersetzung als Rezep
tion. Deutsche Übersetzer skandinavischer Literatur 
von 1860-1900 utgör Band 8 av Skandinavistische 
Studien (Neumünster 1977). Boken är förtjänt av 
en närmare presentation. Här skall jag bara beröra 
Bruns’ uppsats i samlingsvolymen, Ernst Brause
wetters Dialoge. Zu Entstehungsbedingungen und 
Punktion der Übersetzung im Prozess der Literatur
vermittlung. Brausewetter var ytterst verksam som 
översättare och introduktör av skandinavisk litte
ratur. Bruns uppehåller sig i uppsatsen vid dennes 
översättningar av Strindbergs naturalistiska dra
mer. »Brausewetter scheint also nicht unschuldig 
daran gewesen zu sein, dass deutschen Naturalis
ten wie Arno Holz, Johannes Schlaf und Gerhard 
Hauptmann, in deren Stücken die deutsche Dra
mensprache dann auf den in Fadren und Fröken 
Julie erreichten Stand kommt, Ibsen mehr bedeu
tet hat als Strindberg.»

Otto Oberholzer skriver insiktsfullt om Eröding 
und Deutschland: Modellfall Narkissos och slutar 
med ett citat ur ett Frödingbrev 1890: »Tyskarne 
äro icke värst artiga mot oss skandinaver.» Vivi 
Edström tar nyktert och omdömesgillt upp temat 
Das Faustische in Gösta Berlings saga. En mycket 
elegant utredning om litterär växelverkan företar 
Kjell Espmark i studien Dauthenday und die schwe
dische Literatur -  hin und zurück. I anslutning tili 
Dominik Jost som visat på samband mellan ju
gendstil och expressionism, betonar Espmark att

Dauthendays betydelse som lyrisk pionjär inte 
skall underskattas.

Här är det på sin plats att också fästa uppmärk
samheten vid en av Fritz Paul utgiven bibliografi: 
Skandinavistische Forschung im deutschsprachigen 
Raum 1973-77 (Ruhr-Universität Bochum 1978). 
Man kan bara instämma i Pauls förhoppning att 
bibliografin skall stimulera till ytterligare kontak
ter skandinavisterna emellan.

»Die Zeit, da skandinavische Autoren ihren Weg 
in die Welt über Deutschland nahmen, ist vor
über.» Så inleder Detlef Brennecke sitt förord 
tili Aspekte der skandinavischen Gegenwartsliteratur. 
»Lars Gustafsson und der Team Sjöwall/Wahlöö 
vertreten in Deutschland die jüngere schwedische 
Literatur -  Per Olof Sundman und Jan Myrdal 
vielleicht ebenso; aber dann ...?» I den inledande 
uppsatsen ger Brennecke en mycket informativ 
revy över Zeitgenössische schwedische Literatur in 
westdeutschen Verlagen (1948-1975). Redogörel
sen ter sig allt mindre uppmuntrande, ju mer man 
nalkas tidsperiodens slut. De senaste åren 
(i976ff.) har väl knappast inneburit någon påtag
lig vändning till det bättre.

Brennecke bidrar också med en studie Zur 
’Gebrauchsprosa’ des schwedischen Autors Clas Eng
ström; Engströms dramatik har uppförts på tysk 
teaterscen i Brenneckes översättning, men ingen 
av prosaböckerna finns översatt. Sjöwall & Wah- 
löö har haft kolossala försäljningssuccéer i BRD 
liksom i Sovjet och USA. En uppsats av Wolfgang 
Butt om författarparet är betitlad Der Wohl

fahrtsstaat und seine Mörder. Andra behandlade 
författare är Klaus Rifbjerg, Christian Kampmann 
och Olafur Johan Sigurdsson. Gerd Kreutzer gör i 
en uppsats den sistnämnde rättvisa; Inge Knuts
sons lyriktolkningar, »Du minns en brunn», gav 
onekligen inte intryck av att Nordiska rådet 1976 
valt en värdig litteraturpristagare. De tio bidrags
givarna, alla yngre skandinavister, är förutom de 
redan omnämnda Walter Baumgartner, Alken 
Bruns, Bernhard Glienke, Jens Heese och Jörg 
Scherzer. Ett syfte med boken är som Detlof 
Brennecke framhåller, »die geschwundene Ent
deckunglust der Leser und Verlage wieder anzu
stacheln».

U lf Wittrock
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Strindberg und die deutschsprachigen Länder. Inter
nationale Beiträge zum Tübinger Strindberg-Sympo- 
sium 1977. Hrsg, von Wilhelm Friese. Beiträge 
zur nordischen Philologie 8. Helbing & Lichten- 
hahn. Basel & Stuttgart 1979.


