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elvforsyning er et Ord, der næppe er nogen af
k-,mine Tilhørere ubekendt. Og i hvert Fald:
har de ikke hørt eller set det før, behøver de blot
at aabne en af Dagens Aviser for at støde paa det.
Alle Lande, ogsaa vort, tilstræber i Øjeblikket
Selvforsyningen som den ideale Tilstand, der,
naar den er indført, skal gøre alle tilfredse, afskaffe Arbejdsløsheden, sænke Priserne, opretholde Lønningerne, styrke Valutaen og fremme
Omsætningen, idet den tvinger andre Lande til at
gøre det stik modsatte af, hvad vi selv anser for
det eneste rigtige. For naturligvis, siger man, er
der ikke Mening i at indføre noget, som vi selv
kan fabrikere. Findes der en Verdensfabrik for
en eller anden Specialartikel, er det kun rimeligt, at man herhjemme anlægger en lokal Fabrik
for at forsyne det danske Marked med den lille
Brøkdel af Verdensproduktionen, det plejer at
kunne optage.
Hvorfor saa ikke ogsaa kunstnerisk og litterært? Der var engang, hvor en Bygmester, en
Arkitekt kunde faa Opgaver rundt om i Europa.
Baade i Sverige og her er jo adskillige af Fortidens smukkeste Bygninger bleven byggede af

et nationalt Aandsliv, en indenlandsk Bogproduktion til at stimulere Interessen. Men i hvert
Fald: noget Bogsalg, nogen Bogudgivelse vilde
der altid blive tilbage, selv om hver eneste indfødt Forfatter døde af Sult, og det er derfor først
og fremmest for disse SpØrgsmaalet om Selvforsyning har Interesse. Jo flere Oversættelser, der
bliver solgt, desto færre Penge bliver der tilevers
til at købe danske Bøger for! Saaledes ræsonnerer man, og hvis det passer, kan det ikke nægtes,
at man har al mulig Grund til at se med Bekymring paa den Udvikling, der har fundet Sted, thi
Aar for Aar synes Oversættelserne at have bredt
sig mere og mere. Medens det for tredive Aar
siden, da jeg for min Del første Gang fik med
dette SpØrgsmaal at gøre, ingenlunde var almindeligt at interessere sig for Oversættelser, og ret
vanskeligt baade at faa Forlæggerne til at antage
dem og Læserne til at købe dem, er Købet og Udgivelsen af Oversættelser nu i den Grad blevet
sat i System, at der næppe er noget Forlag, der
ikke har sin Opmærksomhed henvendt paa dem,
og som ikke er med i Konkurrencen om at faa
Udgivelsesretten til de bedste af dem.
Resultatet er blevet, at deres Antal er steget.
Ser man paa de sidste Aars Bogudgivelser, viser
det sig, at Antallet af danske og udenlandske
skønlitterære Bøger er omtrent det samme, hvilket vil sige, at hver dansk Bog ligger ved Siden

af en Oversættelse, der gør den Rangen stridig, og
ofte med Held som Bogsalget viser. Dette er for
meget, siger man, og det kan man til en vis Grad
have Ret i. Ser man paa de Oversættelser, der udkommer, er der ikke Tvivl om, at en ikke ringe
Del af dem hellere ikke burde være udgivet. Det
er ikke først og fremmest de litterært mindre
værdifulde, jeg tænker paa, thi nogle af disse,
Deeping, de la Roche, Fallada, er udmærkede
Salgsartikler og opfylder som saadanne et meget
vigtigt Formaal: at skaffe Penge i Kassen. Det er
en vis Mellemslags, jeg tænker paa: Bøger, der
hverken har Salgsmulighed eller udpræget litterær Værdi, trivielle Gentagelser af samme sociale og erotiske Motiver om og om igen uden nye
Synspunkter eller virkelig Lidenskab, blot med
andre Navne og anden Iscenesættelse; Bøger som
vi ligesaa godt kan fabrikere selv, og af hvilke vi
ogsaa har en efter Omstændighederne blomstrende Hjemmeindustri.
For Beklagelsen over Oversættelsernes Mængde kan ligesaa godt rettes mod vor egen Bogproduktion. Der kommer i det hele taget for mange
Bøger. For hver Oversættelse, der ikke burde
have været udgivet,kan man nævne en dansk Bog,
der havde fortjent samme Skæbne, og dette Forhold maa man derfor se bort fra i denne Forbindelse, hvor det i Hovedsagen drejer sig om to
SpØrgsmaal: om Oversættelserne skader den dan-
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ske Bogproduktion, og om de eventuelt kan udelukkes, ligesom man udelukker anden generende
Import.
Prøvede man at gØre det, vilde man hurtigt faa
Svaret. Thi ligesom man ikke kan regne med, at
Bogsalget vilde være det samme, hvis det kun bestod af Oversættelser, fordi i saa Tilfælde den litterære Interesse, der skulde holde det oppe, vilde
svigte, saaledes kan man omvendt heller ikke gaa
gaa ud fra, at man ved at udelukke Salget af Oversættelser, vilde kunne forøge Salget af danske Bøger. Et Ræsonnement som dette kan holde Stik
paa andre Omraader, men ikke paa dette. Hvis
Importen af Trikotage bliver standset eller begrænset, kan man uden videre regne med, at den
indenlandske Industri vil faa større Omsætning,
fordi Folk nu engang skal bruge Uldtøj. Men der
er ingen, der siger, at Folk skal læse Bøger. De
fleste er meget tilbøjelige til at lade være, og indlader sig kun paa at gøre det, hvis de føler sig
fristet til det. Det er derfor ingenlunde sikkert, at
de, hvis Oversættelserne blev udelukket, tog til
Takke med de danske Bøger, der blev tilbage. Det
vilde i høj Grad komme an paa, om disse erstattede Læserne, hvad man havde berøvet dem, og
ingen, der er i Stand til at drage Sammenligninger mellem danske Bøger og oversatte, vil kunne
mene, at dette er Tilfældet.
Hørte Importen op, vilde man øjeblikkeligt
føle Savnet af det, man havde mistet.

Der er Emner, der ikke findes indenfor Landets Grænser, ligesom der er Raastoffer, der ikke
gør det, og der er til syvende og sidst ogsaa Synspunkter, der ikke findes, ligesom der er Fabriksmetoder, der kun kan anvendes i den store Produktion, men som man er udelukket fra at gØre
Brug af i den lille.
Lad mig give et Eksempel paa, hvad jeg mener,
paa hvorledes det samme Stof forvandles under
forskellige Synsvinkler: den hjemligt provinsielle,
Verdensstadens og Verdensbegivenhedernes.
Man vil huske, at vi for et Par Aar siden fik
en efter Sigende talentfuld Bog af en ung Forfatter: Midt i en Jazztid. Titlen var god, Bogen
var det ikke. Den fortalte om nogle moderne unge
Menneskers Liv og Færden, og deres Motorcykelog Badeanstaltserotik med deraf følgende Besværligheder. Altsammen vistnok i Hovedsagen rigtigt,
og saa oprigtigt som visse Indskrifter paa offentlige Steder undertiden er det, men ogsaa ligesaa
uinteressant. Hvad der manglede i dette var den
Afstand fra Emnet, der skulde give det Perspektiv. Det hele var uhumsk nær ind paa Livet som
Skandalehistorierne i Dagens Avis.
Og dog var Sigtet fuldkomment rigtigt. Vi lever
virkelig midt i en Jazztid, og dennes Midtpunkt
er forsaavidt overalt, hvor Jazzen, baade den private og offentlige og politiske, danses til Lyden
af disharmoniske og sønderrevne Melodier. An-
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dre end han har vidst det og skrevet om det, selv
om de ikke har anvendt samme Titel. F. Eks. den
tyske Forfatter Erich Ketstner. Han er en af dem,
det nye Regime i Tyskland har sat paa Proskriptionslisten, og naar man læser hans Roman
Fabian, maa man i hvert Fald indrømme, at han
ikke netop hører til dem, der styrker Aanden i
Folket. Dermed være ikke sagt noget nedsættende
om hans Bog som rent litterært Produkt. Den er
hverken talentløs eller uinteressant — tværtimod.
Det er samme Tema som i den danske Bog, men
overført til Berlins Asfalt og præget af dens Aand
— isnende kynisk, uden Barmhjertighed, men
med noget frygteligt og imponerende i sin Skændsel, som Storbyen selv. Ikke en Bog til at oversætte, men et Dokument til Belysning af den Civilisation, vi har skabt, og hvis Aand man nu
krampagtigt søger at befri sig for.
Thi Jazzen danses ikke alene af unge Mennesker paa københavnske Restauranter eller af
Bourgeoisiet rundt om paa Storbyernes Hoteller,
den danses overalt. Tingene danser Jazz, Begreberne danser Jazz, Riger og Folkeslag danser Jazz,
og den, der har set tilstrækkelig meget af det kan
til syvende og sidst naa et Punkt, hvor han kun
har Valget imellem at opfatte Forvirringen tragisk
som et Ragnarok eller galgenhumoristisk som en
guddommelig Spøg. Det er dette Standpunkt, den
engelske Forfatter Gerhardi har stillet sig paa i

sin fortryllende, desværre ikke oversatte og maaske uoversættelige Bog The Polyglots.
Den danske Bog var skrevet af en ung Mand,
hvis Horisont næppe strakte sig længere end fra
Hesten til Helsingør. Den tyske af en, hvis Baggrund var Storbyens Asfalt-Ørken. Den engelske
er skrevet af en Mand, hvis Forudsætninger og
Oplevelser paa en særegen Maade stiller ham
udenfor og ovenover Begivenhederne saaledes, at
han uden at gøre Vold paa dem og uden i og for
sig at underkende deres Betydning og Frygtelighed kunde betragte dem i deres FormaalslØshed
med et Smil og et Skuldertræk. —
Han er nemlig ganske vist nok Englænder, men
en Englænder, der har set Verden fra andre Synspunkter end hans Landsmænd i Reglen faar Lejlighed til det, selv naar de kommer ud i Verden.
Han er opdraget i Rusland og har fra Barnsben
været vant til at tale fire Sprog flydende. Da Krigen kommer opholder han sig i England og bliver
derfra paa Grund af sine Sprogkundskaber sendt
tilbage til St. Petersborg, hvor han under Krigen
er attacheret ved det engelske Gesandtskab. Senere oplever han baade den første og den anden
Revolution og bliver derefter knyttet til den engelske Militærmission i Vladivostok, hvor han oplever de kontrarevolutionære Forsøg, der udgaar
herfra støttede af de Allierede.
Baade paa den ene og den anden Front oplever
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han Sammenbruddet, Forvirringen, Opløsningen.
Han ser Tropperne strømme frem og tilbage,
Hære dannes og Hære opløses, uden at det altid
er muligt at finde ud af Gangen i det, der sker,
og Meningen med det. Det er store blodige og
tragiske Begivenheder, hvis Omfang og Uhygge
man faar et Begreb om, naar man f. Eks. læser
Dwingers Bøger Hvid og Rød og Sporene sner til,
men som i Gerhardi's Bog tager sig anderledes ud,
fordi han ikke selv umiddelbart deltager i dem.
Han kan ikke undgaa at blive overskyllet af Begivenhederne, berørt af dem, men han bliver ikke
revet med, og da de har trukket sig tilbage, har de
i hans Sind kun efterladt en Undren, en Skepsis.
„Jeg husker", siger han senere i sine Erindringer,
„hvorledes Admiral Kolchak paa Gennemrejse
i Vladivostok kom ind i mit Værelse med General
Knox og satte sig paa min Seng, da der ikke var
nogen Stol. Jeg betragtede ham med Interesse
som en Fremtidens Napoleon, lidet anende, at
han atten Maaneder senere vilde ende sin Løbebane stillet op mod en Mur. Men ganske vist, da
jeg hørte Lenin overøse Hovedstaden med, hvad
der forekom mig tomme Ord, havde jeg heller
ingen Anelse om, at den to Aar senere vilde blive
omdøbt med hans Navn".
I dette „ganske vist" har man Nøglen til hans
Opfattelse og Forklaringen paa, hvad han for sin
Del har faaet ud af de store Begivenheder.
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Jorden drikker Vand,
Havet drikker Sol,
Solen drikker Hav,
alting i Verden drikker
hvorfor maa jeg saa
ej drikke ligesaa?

synger Jeppe, da han køber Brændevin hos Jacob
Skomager. —
Paa samme Maade synes Gerhardi at have draget sine Slutninger af det, han blev Vidne til staaende i Verdensbegivenhedernes Kulisser. Alting
dansede, snurrede, svingede, hvorfor saa ikke ogsaa han.
Alle valser med Dumheden, hvorfor saa ikke
selv tage den i sine Arme, navnlig naar den er saa
fortryllende som Sylvia er det? Ganske vist, hun
tilhører allerede en anden, men var ikke ogsaa de
Lande og Byer, som man erobrer, andres, inden
man med den Stærkere eller Lykkeligeres Ret
bemægtigede sig dem? Hvem respekterer Grænser, hvem bryder sig om Adkomst og Rettigheder?
„Sorry", siger Sylvia, da hun ved en Fortalelse
er kommet til at røbe det altfor intime Forhold,
der bestaar mellem hende og hendes Ven! Og hvad
mere er der at sige til det i en Verden, hvor alle
tillader sig alt, hvor intet er ukrænkeligt, hvor Besiddelsen er retsløs og Begreberne flydende. I dette lille flade, forslidte, uoversættelige Ord, der
anvendes i Tide og Utide: naar man af Vanvare
kommer til at berøre hinanden paa en Trappe-
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gang, og naar man vælter Vinglasset ned over sin
Borddames Kjole, er hele Efterkrigstidens Ringeagt for det Kaos, den er vokset op i, samlet i et
Smil og et Skuldertræk — et Smil og et Skuldertræk, i hvilket der er en Verdensordenens Kursnotering! Saa lavt er dens Aktier sunket. Mere er
der ikke Grund til at ofre paa Situationen.
Hvad der i den danske Behandling af Temaet
var altfor plat og altfor smaat, og i den tyske altfor kynisk og altfor goldt, det er i denne engelske
og internationale blevet paa een Gang skælmsk,
intimt og fuldt af Mening. Ikke maaske, fordi Forfatteren er saa meget mere talentfuld end de to
andre, det er aldeles ikke sikkert, men fordi de
større Oplevelser, den videre Horisont, det rigere
Stof har lagt Muligheder for hans Fødder, som
de to andre ikke paa samme Maade har faaet til
givendes.
Fra Østergade til Vladivostok — det er længere
Afstande, end der regnes med i dansk Litteratur,
og det er disse Afstande, der undertiden savnes i
den. Den virker, som Lederen af vort største Forlag for nyligt gjorde opmærksom paa, for indestængt og ensidig, og hvad der staar i Forbindelse
dermed: for hjemmespunden og dilettantisk. De
danske Forfattere, sagde han, kendte ikke deres
Haandværk, og interesserer sig ikke for noget, der
foregaar udenfor Landets Grænser.
I begge Dele er der en Kærne af Sandhed. Faa

Landes Litteratur er mere præget af personlig
Selvoptagethed end vor. Det, at der sker saa forholdsvis lidt i Landet selv, sætter den Enkelte i
Stand til at opfatte sig selv som Tilværelsens
Midtpunkt. Det er derfor, med og uden Talent, de
samme smaa Oplevelser fortalt om og om igen og
sjælden med en Fornyelse, der giver dem Interesse for andre end den Paagældende. En stor Del,
og i Øjeblikket en stigende Del af Læserne, kan
imidlertid ikke nøjes med en Kost som denne. De
vil ikke have Selvbekendelse og Selvoptrævling,
men Underholdning, Spænding, Oplevelser,
Handling. De vil have Personer, der ikke blot taler sammen, men som foretager sig noget, de vil
kort sagt have det, som man siden Gennembruddets Dage har sat en Ære i ikke at levere. Vil man
nyde litterær Anseelse, maa man nemlig her i
Landet ikke indlade sig paa noget saa tarveligt
som at underholde sine Læsere.
Det er imidlertid dette, en Række af Udlandets
Forfattere og navnlig de engelske ikke viger tilbage for, og Følgen er, at Oversættelserne i denne
Henseende tilfredsstiller Krav, som ellers ikke
vilde blive det. Det samme gælder m. H. t. Tilførselen af Oplevelser og Erfaringer. Det er nødvendigt, at denne sker uafbrudt i forskellige Former: Biografiens, Erindringernes, Historiens,
hvis Forbindelsen med det, der foregaar rundt om
i Verden, ikke skal afbrydes. —
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Ogsaa paa dette Omraade lægger Markedets begrænsede Omfang Hindringer i Vejen, og maaske
ogsaa noget Pressens altfor ensidigt skønlitterære
Indstilling. Der er for mig ingen Tvivl om, at der
her ved en mere indgaaende Vejledning kunde
øves en opdragende Gerning, saaledes at Køberne
i højere Grad end nu blev klar over, hvor de
skulde søge det, de til bestemte Formaal havde
Brug for. Tager man f. Eks. Fokkers Den flyvende Hollænder eller minklers Bog om Rockefeller, saa er det i Virkeligheden ikke nok at anmelde dem som mer eller mindre god Læsning,
men det er nødvendigt, hvis de skal finde deres
rette Læsere at gøre opmærksom paa, at de i ganske særlig Grad er egnede til at interessere en
kundskabstørstende Ungdom, der gennem dem
faar et Førsteindtryk af de Indflydelser, Storfinansens og Teknikens, der præger den Tid, i
hvilken den vokser op.
Overhovedet trænger Læserne til at lære, at
de ofte i Historiens eller Biografiens Form kan
faa Indtryk, der er mere spændende, fængslende
og berigende end de fleste Romaner. En Bog som
den, man nu paatænker at oversætte ogsaa til
Dansk, den russiske Danser Nijinskys mærkelige
og tragiske Levnedsløb skildret af hans Hustru, er
saa ejendommelig, saa fuld af menneskelig Interesse, saa fængslende og gribende, at kun den betydeligste Kunst kommer paa Højde med den.

Desværre er det kun en Brøkdel af det, der af
denne Art fortjente at blive oversat, Forlæggerne
tør give sig i Lag med. Erfaringen viser jo, hvor
svært det kan være at faa Publikum til at interessere sig for ikke-skønlitterære Bøger. San Michele gik ganske vist i Tusinder af Eksemplarer,
men to Bøger som Lockhardts Aabenhjertige
Erindringer og Sutherlands Aarenes Portal, der
begge hver paa sin Vis er langt bedre, har ikke tilnærmelsesvis mødt samme Interesse.
Til de selvbiografiske Dokumenter slutter sig
de historiske. Ogsaa disse giver et Stof, som vi
ikke paa anden Maade kunde skaffe os. Bøger
som Dagobert v. Mikuschs om Mustafa Kemal,
Bainvilles om Napoleon, Wilkinsons om Nelson,
Neales om Dronning Elisabeth og Coopers om
Talleyrand er alle fortræffelige. Den sidste ganske simpelt Mønstret paa en i Ordets bedste Forstand populær Behandling af et historisk Emne.
Tilbøjeligheden til mer eller mindre at romantisere det historiske Stof viser imidlertid, i hvad
Retning Smagen gaar, og den største Import i vor
Bogavl er da ogsaa den, der finder Sted paa det
skønlitterære Omraade.
Ser man paa, hvad vi faar, vilde det være Synd
at sige, at det er lutter Mesterværker. Til Undskyldning maa tjene, at Mesterværkerne ogsaa
andre Lande er sjældne. Paa den anden Side kan
man ikke, naar man ser vore Forlag lade baade
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Thomas Manns og Marcel Proust's bindstærke
Værker oversætte, frakende dem Viljen til, selv
med betydelig Risiko, at ville sikre os det, de anser for betydeligt.
Men er det end ikke lutter Mesterværker, vi
faar, og er der som tidligere nævnt adskillige af
Oversættelserne, der bedre ikke var udgivet, bliver der dog meget tilbage af upaatvivlelig underholdende, litterær og forsaavidt ogsaa belærende Værdi. Ligesom man nemlig søger at romantisere Historien, saaledes fylder man omvendt
Skønlitteraturen med et Stof, der giver den Værdi
som historisk Vidnesbyrd.
En stor Del af den er i Virkeligheden en
kamoufleret Tilførsel af Kendsgerninger. Amerika, Rusland, Østrig, Tyskland, Irland—vil man
vide noget om, hvad der foregaar i disse Lande,
og om hvad der rører sig i Befolkningen, viser det
sig, at man kan faa det ved at læse en eller flere
af de oversatte Bøger. Sinclair Lewis' og Lewisons
fra Amerika, Roths Radetzskymarsch om det østrig-ungarske Monarkis Opløsning, Reordan Connors Sig Goddag til Djævelen om Borgerkrigen
i Irland, Feuchtwangers Familien Oppenheim
om Hitlers Tyskland set fra Vrangen. Som Kipling i sin Tid ad Fantasiens Vej aabnede Indien
for os, saaledes gør Pearl S. Buck nu det samme
m. H. t. Kina og det tyske Pseudonym Traven,
om end mere ensidigt, for Mexikos Vedkom-

mende. Og vil man forstaa Forudsætningerne for
det, der foregaar i Rusland, kan man ikke gøre
noget klogere end at læse Leskows Fortællinger
— en af de interessanteste Oversættelser fra de
sidste Aar. Det er tilstrækkeligt at nævne Navne
som disse for at minde om, hvad Oversættelseslitteraturen har at byde paa, og hvilken Rolle den
spiller. At betragte den som en Konkurrent til
vor egen Litteratur er kortsynet. Den er med til
baade økonomisk og ideelt at bære det Aandsliv,
hvoraf begge er en Del. Hvis den paa det ene eller andet Omraade synes at have et Forspring, er
det, fordi den bringer Værdier, som vore egne
Skribenter ikke vil eller ikke kan forsyne os med.
Hvor de gør det, viser det sig øjeblikkeligt, at den
oversatte Bog er handicappet i Forhold til den
danske. Tænkte man sig f. Eks. en saa fængslende
og interessant Bog som Yeats-Browns Mellem
Vildsvin og Vismænd skrevet af en Dansk, der
havde været i Indien, er der ikke Tvivl om, at
den vilde have faaet endnu langt større Udbredelse, og omvendt tænkte man sig en Bog som
Arne Strøms Onkel giv os Brød være ikke dansk,
men oversat, er der megen Grund til at tvivle om,
at den, selv om den var ligesaa fortræffelig, vilde
have faaet samme Udbredelse.
Med andre Ord: den danske Forfatter er handicappet i Forhold til den fremmede, fordi det
Milieu, hvori han arbejder, i mange Henseender
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skænker ham mindre i Form af Stof og Impulser,
men han har et naturligt Forspring for ham i den
Interesse og Sympati, der møder, hvad han skriver, hvis det overhovedet har Interesse.
Skal han benytte dette Forspring og overvinde
disse Hindringer, er der for ham kun eet at gøre:
at benytte Betingelserne, som de findes.
Han kan ikke gøre Landet større, end det er,
men der een Retning, i hvilken Dimensionerne
her som overalt er ubegrænsede, det er i Dybden.
Vil han klare sig overfor den fremmede Konkurrence forretningsmæssigt, er der kun eet at
gøre at lære den Kunsten af, lære at lave en Roman, som Publikum vil have den — saaledes som
Schweitzeren Knittel aabenbart har bestræbt sig
for at gøre det — og vil han klare sig overfor den
litterært, maa han opbyde hele sit Talents Styrke
og fra det Punkt, hvor han befinder sig, skabe en
Verden, der har Elementer, Lidenskaber, Problemer tilfælles med den store.
Erfaringen har vist: det lader sig gøre!
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