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A r n e  PALMQVIST & O dd G r a n d in : Svenska författare. B ibliografisk handbok . 
Sthlm (Uppsala) 1967. 19.50.

Palmqvists och Grandins bibliografi har —  det är mitt intryck —  inte blivit tillräckligt 
observerad. Den lite otydliga titeln har väl bidragit till detta. Men boken är väl värd 
att uppmärksammas. Den är klokt och ambitiöst gjord, nyttig för alla och oumbärlig för 
den som mer aktivt sysslar med litteraturanalys, det må vara som uttolkare eller pedagog. 
För varje författare ges först allmänna verk: biografier, standardverk, viktigare special
studier. Sedan förtecknas vad som skrivits om de enskilda verken och de enstaka dik
terna. För yngre författare meddelas en kort förteckning över deras produktion. Före
ligger skolupplagor noteras detta särskilt.

Det värdefullaste förefaller mig vara att vi här fått en bibliografi över diktanalyser. 
Det är ett fält som tidigare varit svårt att överblicka. Uttolkarna har också råkat ut för 
många olycksfall i arbetet; de har analyserat ett poem utan att veta att samma poem 
varit omskrivet en eller t. o. m. ett par gånger. Det värsta har varit att diktanalyser stått 
placerade i de mest skilda och oväntade sammanhang —  mindre ofta, vågar man säga, 
på mera naturliga fora. Det är förvånande sällan man möter den renodlade diktanalysen 
i de litterära facktidskrifterna (Lyrikvännen undantagen). Däremot är Aktuellt från 
Skolöverstyrelsen, Samtid och framtid och Studiekamraten givande källor. Omtryck i 
bokform är inte vanliga. Essäförfattare tycks ogärna foga in den skenbart anspråkslösa 
diktanalysen i sina samlingar.

Givetvis har Palmqvist och Grandin missat åtskilligt; något annat är inte att vänta. 
Det som tryckts utanför Sverige har berett särskilda svårigheter. A. Blanck har skrivit 
om Fredmans sång nr 39 i Garm 1948 (Hfors) och S. 0sterud om sång nr 42 i Edda 
1965 (Oslo). En annan dikt av Bellman, Fr. Ep. nr 23, är utmärkt analyserad i W. 
Baunvigs bok om Bellman (Kbhvn 1933). En dikt av Rabbe Enckell har tolkats i 
Vinduet 1957. A. Langenskjöld har behandlat Rydbergs Jungfru Maria i rosengård i den 
finländska tidskriften Astra 1941. Edith Södergrans Hemkomst har undérsökts av J. Birch- 
Jensen i festskriften till O. Friis (Indfaldsvinkler, 1964). Scandinavian Studies rymmer 
flera stora uppsatser om dikter av Ekelöf, Södergran och Tegnér.

Diktanalysen lanserades ju av den nya kritiken, men den är ingalunda dess upp
finning. Det finns äldre litteraturforskare, framförallt de mera filologiskt inriktade, 
som har skrivit fullfjädrade diktanalyser redan i seklets ungdom. Bland det som undgått 
Palmqvist och Grandin kan antecknas R. G:son Berg om Atterbom s Prolog (fs Svenska 
studier, 1910); Ruth Hedvalls uppsatser om Franzéns Det nya Eden (Nya Argus 1916), 
Heidenstams Hemmet (ibid. 1936) och Runebergs Soldatgossen (HLHS 15, 1939); 
F. Vetterlund om Frans G. Bengtssons Vid slutet av sagan om Tristan och Isolde (fs 
Ur portföljen, 1927); A. Nilsson om Geijers Bergsmannen (fs Ur diktens värld, 1926); 
R. Hollmérus om Rydbergs Dexippos (HLHS 13, 1937); L. Fried om Tegnérs Natt
vardsbarnen och E. Nilson om Gerda (Edda 1925, 1927); C. D. Marcus om några 
Thorild-dikter i festskriften till K. Warburg 1912; A. Blanck om W allins Dityramb 
1920.

Vissa forskare och vissa tidskrifter har inte beaktats ordentligt. Emil Liedgrens många 
psalmanalyser har förbigåtts, även dem som gäller W allin. Av tidskrifterna är egen
domligt nog Samlaren den mest förbisedda. Bland det som undgått observation kan 
noteras G. Axbergers uppsats om Atterboms Narcissen 1929; H. Olssons om Karlfeldts 
I Jupiters stund 1940 och P. Hallbergs om Till en apotekare 1945; V. Tyrenius om 
Rydbergs Den flygande holländaren 1935; H. Herrlin om Tegnérs Svanen och Fjell- 
trasten 1934. Även ur Läste ni? hade mera kunnat utvinnas (t. ex. K. G. W all om 
Edfelts Interiör 1955; S. Lindner om Enckells Lycklig den 1959 med polemiskt inlägg 
av Enckell 1960; K. Vennberg om Elsa Graves Till ett fossilt ödledjur 1959).

Diktanalyser, som publicerats i mer oväntade sammanhang, har givetvis ofta undgått 
bibliograferna. B. Järbe har analyserat A. A . A fzelius’ Näckens polska i Berättelsen 
över 1954 års verksamhet vid Linköpings stadsbibliotek (1955). Lars Gustafsson har 
behandlat Aspenströms Likt infarten till en stad i Nordisk sommeruniversitet 1954  
(i955)· Bo Bergman har utrett sin egen dikt Nattgästen i AvB 1955. A. Blanck har 
grundligt studerat Creutz’ Daphne (fs Bellman vid skiljovägen, 1941). U. Stark har
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skrivit om Frödings Gråbergssång i O & B 1965 (s. 569 ff.). N . Å. Sjöstedt har tolkat 
Gullbergs Den nya dödsdansen i Götheborgske Spionen 1950. P. Hallberg har av
handlat Karlfeldts Det förgångna i N St 1943. Thelma Hanson har studerat Kellgrens 
ode Förtviflan i festskriften till S. Ek 1954. A. Wifstrand har en uppsats om Snoilskys 
Vägen till Taormina i sin bok Bakgrunder 1961.

Bibliografien är selektiv och som alltid kan man diskutera principerna för selek
tionen. Modern litteratur har fått betydligt större utrymme än äldre, vilket är korrekt. 
Ändå vill man grumsa en smula över att Columbus, Frese och W ecksell har utelämnats, 
trots att de ägnats goda diktanalyser (av S. Björck, B. Holmqvist och K. Vennberg), 
medan t. ex. Sten Hagliden och Peder Sjögren tagits med. Anonyma dikter upptas ej, 
fördenskull inte heller Ö. Lindbergers instruktiva analys av Gamble man. Tidningar 
har helt lämnats därhän, eftersom de är svåra att få tag i utanför universitetsstäderna. 
Man kan böja sig för skälet och ändå beklaga att t. ex. Åke Janzons understreckare om 
flera av Fredmans epistlar på det sättet fallit under bordet.

Dessa anmärkningar bör dock icke upphäva de rekommendationer, som inledningsvis 
getts. Förbiseendena är i många fall ursäktliga, eftersom de gjorts redan av Samlarens 
bibliografi. Annat kan vara medvetet uteslutet av principiella skäl, t. ex. de mindre lätt
åtkomliga utländska trycken. Som helhetsomdöme gäller, att Palmqvist och Grandin 
har gjort ett gott och nyttigt arbete och är värda stor tacksamhet.

Magnus von Flaten

D a v id  V. Er d m a n  & E p h im  G . Fo g e l  (Editors): Evidence for Authorship. Essays 
on Problems of A ttribution. New York 1966.

Englands litteraturhistoriker har ägnat stort intresse åt attributionsfrågor. Att denna 
typ av forskning fått speciell hemortsrätt där har förmodligen samband med den lika 
livaktiga som dödfödda diskussionen om Shakespeare var Shakespeare eller om han inte 
var det. Det mest notabla problemet i landets litteraturhistoria gäller en författarbestäm- 
ning! Bidragande bör också ha varit den tidigt utvecklade pressen med många berömda 
författare —  dr Johnson o. a. —  som anonyma medarbetare. I alla händelser vill man tro 
på en speciell förklaring till det utbredda intresset, eftersom det saknar motsvarighet i t. ex. 
Tyskland. Där har man förbluffande sällan sysslat med sådan forskning; där den finns, 
rör den nästan uteslutande medeltidslitteratur. Betecknande är att uppslagsverk som 
Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte och von Wilperts Sachwörterbuch der 
Literatur saknar artiklar i ämnet. Över huvud tycks någon knäsatt tysk term av typen 
’Verfasserbestimmung’ eller liknande icke existera.

Ur den rika anglosachsiska floran har D. V. Erdman och E. G. Fogel sammanställt 
till en diger volym ett 30-tal uppsatser, som antingen teoretiskt —  åtta uppsatser —  
eller praktiskt ägnas författarbestämning. Verket avslutas med en bibliografi över vad 
som har skrivits om anglosachsiska diktare i detta hänseende. Som väntat dominerar 
Shakespeare, men även författare av lägre ordning har beskärts många mödor (20 under
sökningar om dr Johnson!). Bibliografin, som är utförligt resonerande, är en impo
nerande insats. Av störst allmänt intresse är förteckningen över »Statistical studies and 
Computer applications».

Man läser de teoretiserande uppsatserna med stora förväntningar, men de infrias inte 
helt. Som ofta när det gäller metodfrågor upplever man studier av enskilda fall såsom 
mer instruktiva, helt enkelt därför att det enskilda fallet —  och fallets enskildheter —  
i så avgörande grad bestämmer metoden. Principdeklarationerna, försöken till lagstift
ning, blir sällan riktigt övertygande och aldrig bindande. Men åtskilliga lärdomar kan 
ändå utvinnas ur framställningen. Professor Arthur Sherbo vill i en uppsats bryta en 
lans för de interna bevisen, alltså de bevis som utgår från stil och idéer. Han ger en 
god översikt över stilegendomligheter, som man bör ta fasta på. Där är satsernas längd 
och struktur —  struktur omfattar även antiteser, parallellismer, inversioner o. d. — , 
verbala och fraseologiska likheter, egenartat bildspråk, dialektala drag, egendomligheter i 
stavning och interpunktion (när sättare inte har påverkat), likheter i vokabulär, inte minst


