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Övriga recensioner

John Evert Härd: Nibelungeneposets moderna histo
ria. Mottagande och värderingar från tysk romantik 
till nutid. Carlssons 1989.

Andreas Heusler an Wilhelm Ranisch. Briefe aus den 
Jahren 1890-1940. (Beiträge zur nordischen Philolo
gie 18.) In Zusammenarbeit mit Oskar Bandle hrsg. 
von Klaus Düwel und Heinrich Beck. Basel und 
Frankfurt am Main 1989.

»Unsere Spielmann ist ein weiches Gemüt, überaus 
leidensfähig, eine ’schöne Seele’.» Så karakteriserar 
Andreas Heusler nibelungeneposets siste gestaltare i 
sitt 1921 utgivna verk Nibelungensage und Nibel
ungenlied. Det har en central position inom nibel- 
ungenforskningen, betygar John Evert Härd i sin bok 
Nibelungeneposets moderna historia. Andreas Heus- 
lers arbete, en syntes av tjugo års intensiv forsking, 
»är ett mästerstycke av filologisk interpretation och 
på hög nivå också som litterär konst; man läser hans 
bok som en spännande roman». Härd framhåller hur 
författarens bedömningar och värderingar emellertid 
har färgats av hans vetenskapsideologiska hemmahö- 
righet inom en forskningstradition som grundades 
under romantiken. Enligt denna betraktas Nibe
lungeneposets förhistoria som klart intressantare och 
viktigare än dess konstnärliga egenart. »För Heusler 
är stoffet, den traderade sagan, det primära. Han ser, 
i sitt perspektiv, inte en konstnär, som formar ett 
övertaget berättelsestoff efter en fast plan, för att det 
skall passa ett bestämt syfte, utan ett en gång för alla 
skulpterat konstverk, som senare bearbetare kan put
sa och förse med utanverk men inte i grunden föränd
ra.» Härigenom hindras Heusler från att uppfatta de 
strukturindikerande elementen i Nibelungenlied, be
tonar Härd, och han anger som ett exempel hur den 
pessimistiska sentensen att all lycka och glädje slutligt 
vänds i sorg som bildar såväl anslag som slutackord, 
för Heusler endast blir uttryck för att diktaren inte är 
vuxen det väldiga stoffet: »de öden han berättar är 
egentligen alltför fruktansvärda för att han skulle kun
na leva sig in i dem».

På Goethe verkade diktverket »grundheidnisch», 
konstaterar Heusler som själv karakteriserar dess 
kristna element som ytterst obetydliga. I en slutbe
traktelse redogör Härd närmare för Goethes synpunk
ter som denne nedtecknat dem i ett utkast till en 
recension av Karl Simrocks 1827 utgivna översätt
ning till nyhögtyska av Nibelungenlied. Verket skulle 
århundraden framåt komma att engagera människor
na, menade Goethe; det rörde sig om en diktning om 
vilken uppfattningarna måste skifta alltefter läsarens 
förmåga till reproducerande inlevelse. Goethe till
skrev eposets rytmiska form en farlig förförisk kraft: 
»den verkar på känslan och inbillningen och håller

tillbaka förståndet och förnuftet och det etiska sin
net».

Härd kan för sin undersökning utnyttja en rad tysk
språkiga receptionshistoriska arbeten från de senaste 
tjugo åren och vilkas syfte har varit att klarlägga ett 
politiskt-ideologiskt missbruk av Nibelungenlied inte 
minst inom den tyska germanistiken. Lerke von Saal- 
feld hävdar i en dissertation med denna inriktning, 
framlagd vid Freie Universität Belin 1977, att utnytt
jandet av diktverket för nationalpolitiska intressen 
var en »nödvändig, av textens innehåll betingad re
ception». Härd som i sina inledande receptionsteore- 
tiska resonemang väljer att förankra sitt synsätt hos 
Gadamer, replikerar gentemot von Saalfeld att bilden 
av Nibelungenlied hade varit annorlunda i en annan 
epok än romantiken och med en annan politisk ut
veckling än den tyska under 1800-talet. Beteckningen 
»hjälteepos» träffar inte det substantiella i Nibel
ungenlied, förklarar Härd: »Heroiken finns i hög grad 
i eposet, den är oöverträffbart starkt och gripande 
framställd men aldrig förhärligad som ett i sig bäran
de värde; hjältekampens tragiska slut är inte som i 
den romantisk-nationalistiska tolkningen ett diony
siskt rus, en ’dystert lågande härlighet av ödesbe
stämd undergång’ (Joseph Nadler), utan jämer und 
nöt, klagan och förtvivlan.»

För den äldre romantiska skolan i Tyskland fram
stod inte de medeltida litterära texterna som sakro- 
sankta, men väl för Jacob Grimm med dennes veten
skapligt filologiska inriktning. Folkeposet kände en
ligt bröderna Grimm inte några individuella diktare 
utan var en skapelse av det folkliga kollektivet. Au
gust Wilhelm Schlegel förklarade att om också sagan 
som stoffkälla tillhörde folket kunde dess poetiska 
gestaltning inte vara annat än en individuell diktares 
verk. »I dag är den rådande meningen att Nibelungen
lied inte är framgånget ur ett omedvetet skapande 
kollektiv utan på varje stadium av sin utveckling ett 
verk av individuella diktare. Den bedömningen ligger 
närmare Schlegels än bröderna Grimms.»

Det föll inte romantikens konstideologer och filolo
ger in att tänka bort den äldre sagotraditionen och 
studera Nibelungenlied isolerad, på dess egna villkor. 
Man ville komma åt eposets arketypisk-symboliska 
visdom, dess mytiska grundelement. Vägen till förstå
else av diktverkets eget tema och budskap spärrades 
genom den fantombild som identifieringen med sa
gan skapade, anmärker Härd.

Nibelungenlied skulle i Tyskland alltifrån Napo- 
leonkrigen framstå som ett nationalepos. Det första 
försöket att visa, »hur alla de största hjältarna [i 
Nibelungenlied] tillhörde den tyska historien», svara
de Karl Wilhelm Göttling för i en skrift från 1814. 
Kätterska och skeptiska röster gjorde sig visserligen
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hörda: Heine, Hegel, som avvisade försöken att ge 
den fornnordiska sagovärlden en plats i dagspoliti- 
ken, litteraturvetaren Gervinus och filologen Karl 
Ernst Schubarth. Men för den »tyska andens» mobili
sering befanns verket oumbärligt. Som politiskt in- 
doktrineringsinstrument fick Nibelungenlied sin mest 
betydande roll i Tredje riket där »Nibelungentreue» 
blir ett begrepp, så när Göring 30 jan. 1943 betecknar 
slaget vid Stalingrad som en kamp där det liksom för 
nibelungarna också gällde beredvillighet till det yt
tersta offret. Symbolfigurer för detta trohetsbegrepp 
blir Hagen som får avlösa Siegfried som nationell 
symbol, och därjämte Kriemhild. Också det destruk
tiva och skrämmande hos Hagen anammades. »Vi är 
och förblir Hagens folk, blommorna kring våra dju
paste källor är röda av mord.» (Ernst Bertram.)

Härd utläser själv som det mångtydiga diktverkets 
budskap att om de irrationella, demoniska drifterna 
hos människan inte hålls i schack, så leder detta till 
katastrof, till världens undergång. I anslutning till 
fransmannen Ernest Tonnelat som i ett arbete från 
1926 betecknar Nibelungenlied som en genial dikta
res verk på grundval av en mycket gammal poetisk 
berättelse, framhåller Härd diktarens för sin tid unika 
storhet som karaktärstecknare. I Hagengestalten, 
»både en hjälte och en niding», finns nyckeln till 
förståelsen av Nibelungenlied och dess verkan, förkla
rar Härd.

Som ett kompani av legoknektar har Walter Benja
min betecknat de tyska germanisterna mot bakgrund 
av deras nästan totala uppslutning kring national
socialismen. Hitler fann en ny väg, skrev Arnold Heu- 
sler till den danske grönlandsforskaren William Thal- 
bitzer 19 aug. 1937; »kein anderer fand ein Weg». I en 
av Th. Salfinger 1953 utgiven bok med Heuslers brev 
till Thalbitzer har annars den förres politiska uttalan
den inte återgivits. I seklets början tar Thalbitzer upp 
frågan om förutsättningarna för en »nordisk renäs- 
sans»-diktning i Tyskland. Heusler ställer sig tvek
sam; vad Kleist, Wagner, Hebbel på sin tid åstadkom 
tedde sig nu som subjektiva nydiktningar.

Heusler (1865-1940) var född i Basel men sin aka
demiska bana begynte han i Berlin vid det dåvarande 
tyska rikets mest berömda universitet. 1919 kunde 
han återvända till sin hemstad där han tillträdde en 
professur i »germansk filologi». I den mäktiga 
brevvolymen Andreas Heusler an Wilhelm Ranisch. 
Briefe aus den Jahren 1890-1940 rör det sig om en 
korrespondens av annan karaktär än den som Heusler 
förde med Thalbitzer och där breven med Hans Neu- 
manns ord är avfattade »in einem herzlichen Plau- 
derton von sehr menschlicher Nähe» (Geleitwort). 
Heinrich Beck framhåller i sin inledande studie And
reas Heusler und die Erforschung des germanischen 
Altertums hur Heusler själv alls inte räknade med att 
hans brev kunde vara av intresse för eftervärlden 
(»wir wollen fur des Augenblickes Nu leben und ster- 
ben»). Heuslers kollegiala tankeutbyte med Ranisch 
rör sig genomgående inom germanistikens landamä- 
ren; i bokens personregister får man en överblick över 
mängden av ämnesföreträdare som figurerar i 
brevsviten. Politiska utläggningar förekommer ofta

nog och har således inte undanhållits läsaren. »Eine 
Frage war es, wie mit den Briefen aus den dreissiger 
Jahren zu verfahren sei, in denen vor allem zu Anfang 
emphatische Äusserungen zugunsten Hitlers fallen 
und Heuslers abstrakter Antisemitismus sich in gele
gentlich zynischer Weise ausspricht. Wir haben nicht 
gezögert, auch solche Briefe abzudrucken, anderer
seits haben wir einige Briefe übergangen, in denen 
diese Äusserungen vorherrschen, ohne dass wissen
schaftliche Probleme erörtert werden.» Tydligen har 
sovringen i fråga särskilt gällt åren 1933-34. Till Ra
nisch skriver Heusler 10 mars 1935: »Meinen Glau
ben an die deutsche Politik werf ich nicht so leicht 
über Bord.» Och han anmärker (7/7 1935): »Das 
Punctum punctissimi, bleibt ja: Deutschland musste 
aus einem ganz unglaublichen Verfall hinaus. [...] 
Die Schweizer, die kein Gefühl haben für das, was 
Deutschland gilt, verstehn die Notwendigkeiten von 
vornherein nicht.»

Med stor sakkunskap behandlar Oskar Bandle i en 
annan av volymens inledande uppsatser, Andreas 
Heusler und die Universität Basel, Heuslers relatio
ner tili den akademiska världen liksom till en vidare 
»Basler Öffentlichkeit». Bandle påpekar att Heusler 
på grund av sin politiska hållning utsattes för en viss 
isolering. »Obwohl Heusler natürlich nicht öffentlich 
Politik trieb, musste seine ausgesprochen prodeutsche 
Stellung allmählich allgemeiner bekannt werden.» I 
breven tili Ranisch ger Heusler mångfaldiga uttryck åt 
en djupt rotad antisemitism. I januari 1936 tar Heus
ler del av en uppsats av Werner Richter om Nibel
ungenlied och noterar att den tedde sig »överraskande 
judisk, den erinrar om salig Richard Moses». 1897 
hade han anklagat Berlinprofessorn Richard Meyer 
för att i en nypublicerad uppsats ha yttrat sig »hoch
näsig und schauspielerisch» om den germanska natio- 
nalkaraktären. Om den kunde han som jude inte ha 
en aning; »jedes Blatt duftet nach Kanaan». Oskar 
Bandle korrigerar och nyanserar tidigare karakteristi
ker av Heusler när han betecknar denne som »’ein 
Mensch mit seinem Widerspruch’, dessen Grösse ge
rade darin bestand, dass er die negativen, dekaden
ten, ja zynischen und nihilistischen Tendenzen in 
seinem Wesen immer wieder in Grenzen zu halten 
vermochte, so dass schliesslich doch als Gesamtein
druck das Bild eines wirklich bedeutenden Gelehrten 
und Menschen bestehen bleiben darf». Heinrich Beck 
vill se »das Heuslersche Gedankegebäude» som en 
totalitet. »Seine Auffassung vom germanischer Alter
tum wird ein Modell bleiben, das seinen Wert behal
ten wird, auch wenn die Zeitgeschichtliche Einbin
dung in die Gedankenwelt der ersten Hälfte dieses 
Jahrhunder deutlicher zutage trifft.»

Att Heuslers uppfattning om forngermansk »Gesit
tung» starkt har influerats av Nietzsche blir uppen
bart om man tar del av de föredrag som han publice
rade i sin bok Germanentum (1934). Beck framhåller 
i sin berörda studie särskilt hur Heuslers förnyade 
Nietzschestudium vintern 1932/33 kom att prägla 
hans framställning av Die Herrenethik in der isländi
schen Saga. Själva beteckningen »Herrenethik» de
klarerar sig Heusler ha övertagit från Nietzsche. Han 
beklagar bara att denne inte gjorde sig mer bekant
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med den nordiska forntiden. Georg Brandes hade 
försökt hänvisa Nietzsche just till de isländska sagor
na: »Sie werden manches darin finden, was Ihre Hy
pothesen und Theorien über die Moral einer Herren- 
Race bestärkt.» Likväl visar sig Heuslers uppsats ge
nomgående relaterad till Nietzsche och verk som Jen
seits von Gut und Böse och Genealogie der Moral. 
Triumferande hävdar han att Nietzsches vision, hans 
önskebild, tack vare det nordiska stoffet ter sig reellt 
förankrad. »Allgemein genommen: Es ist keine Ethik 
der Nächstenliebe, des Mitleids und der Demut, son
dern der männlichen Triebe des Gelterwollens und 
Stolzes.»

Heusler resonerar i andra uppsatser om avståndet 
till den forngermanska livsstilen. »Der alte Wodan, 
kann er uns Heutigen wieder aufleben? Wie ein Gott 
unsres heimische Glaubens?» Men Heusler bestred 
möjligheten härav. Övergången till den medeltida sta
ten betraktade han som en hård nödvändighet. Den 
»judiskt-kristna» religionen stod inte hans hjärta 
nära; högre skattade han de gamla germanernas myt
bildning och föreställningsvärld. »Der alte Nord- 
mann war tragischer gestimmt: ihm war die Vernich- 
tigung des Bestehenden eine feste Erwartung -  die 
Neubelebung ein unbestimmtes Ahnen.»

Sin germanomani utvecklade Heusler under Basel- 
åren; verket om Nibelungenlied har ännu en nykter 
prägel. Den första uppsatsen i Germanentum hämta
de han från ett samlingsverk, Germanische Wieder
erstehung (1926), med Hermann Nollau som utgiva
re. »Das heldische Sterben», förklarar här den kam
marlärde Heusler, »ist einer der grossen Gedanken 
der Sagendichtung und wetteifert an Leuchtkraft mit 
der Rache. Woher die Menge der Sterbeszenen? Weil 
erst im Tode die höchste Mannesart sich ausweist. 
’Der Held wird gleichsam erst fertig im Augenblick, 
da er fällt’ (Gustav Neckel). Und zwar ist dies nicht 
Dichtergeschmack, sondern Volkstimmung; darum 
spielt die geschichtliche Saga auf dieser Seite sogut 
wie das Heldenlied.»

Ulf Wittrock

Stina Hansson: Svensk brevskrivning. Teori och till- 
lämpning. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapli
ga institutionen vid Göteborgs universitet 18.) Göte
borg 1988.

Retoriken har på senare år blivit något av ett mode
ämne inom svensk litteraturvetenskap. Med detta 
konstaterande är inget ont sagt, snarare tvärtom. Den 
nyinrättade retorikprofessurens förste innehavare, 
Kurt Johannesson, har i en rad arbeten vidgat vår 
förståelse för i synnerhet äldre litteratur genom att 
påvisa retoriska mönster. Han är inte den förste och 
inte den ende men förmodligen den som har det bre
daste perspektivet. Han står följdriktigt som en av de 
ansvariga för projektet »Den svenska retorikens hi
storia», som nu engagerar flera forskare i landet. Stina 
Hanssons bok om det svenska brevets retorik är ett 
delresultat inom detta projekt.

Det är ett pionjärarbete Stina Hansson utfört ge

nom sin kartläggning av den brevteoretiska litteratu
ren i Sverige från 1600-talet till modern tid. Teorier
nas eller snarare föreskrifternas praktiska tillämpning 
illustrerar hon med ett kommenterat urval brevtexter 
från medeltid till 1800-tal. Att brevurvalet startar 
långt tidigare än de svenska handledningarna har sin 
naturliga förklaring i att man tidigt utnyttjade den 
utländska litteraturen på området; att urvalet tar slut 
på 1800-talet motiverar författarinnan med diskre- 
tionsskäl -  »de analytiska insatserna [känns] alltmer 
oförsynta ju kortare tidsavståndet till skrivarna blir 
och ju mera dessa visar upp av ’sanna jag’ och privata 
förhållanden» (en finkänslighet som litteraturforskare 
annars inte brukar besväras av) -  men också och 
främst med att den brevteoretiska traditionen i vårt 
århundrade är så upplöst att den analysmetod hon har 
valt inte längre känns meningsfull (235). Den sista 
motiveringen anger klart undersökningens begränsa
de räckvidd: det är handböckernas föreskrifter och 
deras inflytande som Stina Hansson studerar. Den 
friare retoriken lämnar hon i stort sett därhän.

Efter en kortfattad men lärorik översikt av den 
allmäneuropeiska brevteoretiska traditionen från an
tikens retorik över medeltidens ars dictaminis till hu
manismens ars epistolica följer ett kapitel om »Äldre 
svensk brevteori». Rubriken kan ifrågasättas, efter
som den magra litteratur som behandlas genomgåen
de utgörs av kompilationer av utländska verk och 
dessutom till större delen är skriven på latin. Av de 
fyra svenskproducerade handböcker i brevskrivning 
som perioden kan uppvisa utkom tre på 1600-talet 
och bara en på 1700-talet. Även om man för 1700- 
talet får lägga till två översatta handböcker -  skillna
den är som nämnts inte så rasande stor -  kan propor
tionerna ändå verka förvånande med tanke på 1700- 
talets ymniga brevproduktion. Men dels klarade man 
sig bra med den utländska handbokslitteraturen, dels 
tillkom under 1700-talet brevromanen, som i hög 
grad fungerade som brevställare. Brevromanen har i 
sin tur ett otvetydigt samband med framväxten under 
1600-talet av den nya franska brevstil som tog av
stånd från den äldre skolretoriken och formade sig 
efter den förfinade salongskonversationen. ’Retorik’ 
blev nu liktydigt med lärt pedanteri; de nya honnörs
orden var ’nature’ och ’sentiment’. Men också i den 
nya, »naturliga» brevstilen visar sig retoriken synner
ligen vital och verksam.

1800-talet var brevställarnas gyllene århundrade. 
Stina Hansson har funnit tjugofyra titlar, av vilka de 
flesta utkom i flera upplagor, och hon menar att listan 
säkert inte är komplett. Jag kan inte se att hon berör 
den mest närliggande orsaken till denna ansvällning, 
nämligen den ökade skrivkunnigheten. Det var ju helt 
enkelt så att möjligheten att kommunicera per brev 
under seklet öppnades för allt bredare samhällslager. 
Lika självklart är det då att de stora brevställarna blir 
»tydligt avgränsade uppåt på det sociala fältet» (71). 
Det var de skrivkunniga men i övrigt lågutbildade 
som hade störst behov av handledning. Att brevstäl- 
larförfattarna här såg en marknad och att de inrättade 
sig efter denna publik är helt naturligt.

Medan 1700-talet ställde sig öppet avvisande till 
retoriken, nämns den över huvud taget inte i 1800-
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