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den |skriande kontrasten mellan situation och berättelse.
När Agrell kan medge att Hermann »våldför sig grymt» 

på Plutarkos (s. 205), borde hon i konsekvensens namn 
medge att även Caesar och Herkules blir våldsamt åt
gångna. Nu är det som om hon toge parti för Don Quijotes 
väderkvarnar, när hon försummar de objektiva omstän
digheter som formuleras i hela romantexten. Textens fak- 
ticitet beaktas inte lika mycket som dess frihetspotential, 
för att nu tala avhandlingsförfattarens eget språk. Men 
detta är Agrell säkert den första att vara medveten om, ty 
om avhandlingen överhuvudtaget driver någon tes, så är 
det här vi kan hitta den. Eller som den kommer till uttryck 
som svar på frågan huruvida Prästkappan är att se som en 
entydigt pessimistisk roman; »Romanberättelsen, berät
telsen om Hermann är en sak. Romanens appell på meta- 
planet är en annan. En sak är den verklighet Berättaren 
explicit beskriver. En annan är de möjliga verkligheter 
han därmed kan få oss att längta efter. De tomrum han 
lämnar kan vara viktigare än det han fyller ut. Prästkap
pan kan vara en berättelse om möjligheter. Och dess 
appell på metaplanet kan vara att få oss att söka och 
begrunda dem. Berättelsen kan läsas som om den var till 
för sina tomrum» (s. 221).

Frihet och fakticitet är en avhandling om faktiska möj
ligheter; den behandlar autenticitetens och kärlekens möj
ligheter i en värld som inte bara är romanens utan även 
läsarens. Detta möte som etableras mellan text och läsare 
är hermeneutiskt inte bara i litterärt avseende utan även 
existentiellt och etiskt. Därmed inordnar sig Beata Agrells 
avhandling i raden av stora romananalyser som tar sin 
uppgift på fullt allvar snarare än att förlora sig i plotter och 
pliktskyldiga exerciser. Men det skulle som sagt inte ha 
skadat med en mer ordentlig kartläggning av romanens 
faktiska värld före det att vi beträder den värld av svind
lande möjligheter som denna textresa genom Prästkap
pan visar sig bjuda på.

Ola Holmgren

Ruth Nordwall-Ehrlow: Människan som djur. En studie i 
P. C. Jersilds författarskap. Liber Förlag. Lund 1983.

Ruth Nordwall-Ehrlows avhandling Människan som djur 
väcker flera frågetecken på det metodiska planet. Här är 
en undersökning som tar upp till analys verk av en förfat
tare som uppenbarligen befinner sig mitt i sin litterära 
alstring. Det kan erkännas att greppet är lämpligt i det 
avseendet att avhandlingens mål blir att undersöka dikt
ning om djur som huvudpersoner eller som varelser un
derordnade människans herravälde, ett inom Jersilds verk 
avgränsat ämne. Men det är å andra sidan sannolikt att 
Jersilds fortsatta författarskap kan skänka andra, nya per
spektiv på de verk och de teman som behandlas i avhand
lingen.

Det är väl en ganska vedertagen tradition att de verk 
som tas upp i en litteraturvetenskaplig undersökning följer 
i sträng kronologisk ordning; annars kommer lätt förut
sättningar och bakgrunder i oordning. Den föreliggande 
undersökningen går emot den vanliga ordningen. Efter det 
första kapitlet, en presentation av Jersilds författarskap 
som helhet, behandlas i det andra Den elektriska kaninen,

från 1974, därpå i det tredje Grisjakten (1968) och i det 
fjärde Djurdoktorn (1973). Denna disposition har sina or
saker: tydligen ville författaren diskutera Den elektriska 
kaninen först därför att den är lättast och öppnast, för att i 
det följande ta upp Grisjakten (i kapitlet »Människan som 
jagat villebråd») och Djurdoktorn ( i kapitlet »Människan 
som försöksdjur») -  och för att slutligen i det sista kapit
let, »Människan i djurkretsen», göra en grundlig genom
gång och sammanfattning av hela djurmetaforiken. Det a- 
kronologiska greppet kan alltså motiveras, men man för
summar med den metodiken frågan varför Jersild gått 
vägen från det svårare till det lättare. Trots allt torde en 
strikt kronologisk ordning på det verkningsfullaste sättet 
ha kunnat understryka det litteraturvetenskapliga, och det 
utvecklingsmässiga, perspektivet.

Det nästa draget i avhandlingen som jag ville ifrågasätta 
är den litterära värderingen av Jersilds verk. Det kan vara 
naturligt att man under den avsevärda tid som det tar att 
skriva en doktorsavhandling kommer att uppbåda ett 
starkt intresse för objektet för undersökningen. Men å 
andra sidan bör ju en avhandling ha den sidan gemensam 
med litterär dagskritik att den vinnlägger sig om en objek
tiv hållning till undersökningens föremål. Här hålls ge
nomgående en ton som närmar sig »den välvillige recen
sentens», och i mitt tycke blir Jersilds ställvis övervär
derad. Jersild är en uppslagsrik och skicklig författare 
men ibland ojämn och osovrad. Här följer några exempel 
på övervärderingar:

s. 58 (apropå romanen En levande själ)' »Jersild tac
kade nej till medverkan i Månadens bok. För honom 
framstår det som mera betydelsefullt att bli tagen på allvar 
som författare än att nå stora och inkomstbringande upp
lagor. » (Denna situation har alltför många litteratursocio
logiska och ekonomiska aspekter för att kunna bedömas 
med ett så onyanserat konstaterande.)

s. 141 (om Jersild och verkligheten): »Man slås ofta av 
hans uppfinningsrikedom och fantasifullhet i gestaltning
en» -jfr  s. 14 (apropå Ledig lördag): »Jersild förefaller ha 
kunnat ana hur missöden i TV-åldern kan komma att 
hanteras av massmedia och har här gett sin gestaltning av 
ett sådant.»

s. 171 (apropå Djurdoktom): »Här slås man återigen av 
Jersilds förmåga att förutse utvecklingen i dataåldern.» 
(Liksom på s. 14 och s. 141 förefaller slutsatsen något 
lättvindig.)

Det finns liknande omdömen t. ex. på s. 98, 203 och 
213, men där är sammanhanget alltför invecklat för att här 
diskuteras.

Författaren till denna avhandling har med stöd i press
forskningens metod utnyttjat greppet att infoga dagstid
ningarnas recensioner i analysen. Eftersom det gäller ett 
så pass nytt författarskap där egentligen inga riktigt veten
skapliga undersökningar föreligger, är det naturligt att på 
detta sätt redovisa den litterära receptionen och recensen
ternas omdömen. Dessa recensioner används på inte min
dre än tre olika sätt. Mest lyckat är det när författaren 
utgår från ett citat ur en recension men utvidgar och 
belyser situationen ytterligare. Det gör Ruth Nordwall- 
Ehrlow i fråga om Bertil Palmqvists recension av Prins 
Valiant och Konsum (s. 26) och Bertil Mårtenssons anmä
lan av Efter floden (s. 215). Men ibland -  och det är det 
andra sättet -  blir vissa uttalanden inte bemötta, där ett 
sådant bemötande hade varit påkallat: det gäller t. ex.
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Stockholms-Tidningens och Gefle Dagblads recensioner 
av Till varmare länder (s. 13) och fyra dagstidningars 
kritik av Ledig lördag (s. 15). Det tredje greppet är att helt 
enkelt använda recensionsomdömen som byggklotsar i 
den egna framställningen och kan exemplifieras med redo
görelsen för fem dagstidningars syn på Calvinos resa ge
nom världen (s. 18). Detta grepp är väl lättvindigt: här 
hade man ju önskat höra författarens bekräftelser eller 
protester.

När det gäller den litterära bakgrunden i samtiden, är 
författarens grundlighet av mycket växlande art. Ett bra 
avsnitt utgör undersökningen av förhållandet mellan Den 
elektriska kaninen och Orwells Animal Farm s. 67-70. 
Däremot behandlas bakgrunden till Hieronymus Bosch- 
motivet i radiopjäsen Lustarnas trädgård 1975 med det 
summariska konstaterandet s. 59 att Bosch »har förknip
pats med Gyllensten». I själva verket berör ju Gyllensten 
både i Moderna myter 1949 och i Det blå skeppet 1950 
mycket utförligt Boschs betydelse för hans eget mytska- 
pande. I Moderna myter säger sig t. ex. Gyllensten ha 
»valt en stil, som söker överflytta Boschs teknik på det 
litterära området», ja, »problemen uttrycks i Boschs emo
tionella röstläge». Dessutom är Bosch en konstnär som är 
i högsta grad inne under tiden från 1950 och framåt här i 
Sverige, både i Gösta Oswalds Rondo 1951, i Artur 
Lundkvists Trädgårdens demoni 1973 och i Jan Gud
mundssons Hövagnen 1971; dessutom finns en konstve
tenskaplig monografi av Patrik Reuterswärd från 1970. 
Vad Grisjakten beträffar, existerar jämförelser människor 
-  grisar och judar -  grisar faktiskt redan i Olle Hedbergs 
politiska satir Ut med blondinerna, och Hedberg är en 
författare som Jersild tycks ha intresserat sig för sedan 
ungdomen.

På s. 190 skisserar författaren en idéhistorisk linje kring 
problemet »djuret i människan» genom litteraturens ut
veckling och innefattar därvid från antiken Aristoteles, 
från upplysningstiden Kant, från vårt eget århundrade 
Eliot, Yeats och D. H. Lawrence, där man med kanske 
större rätt och närhet kunde ha tagit upp Zola {La Bete 
Humainé), Herman Hes se, Thomas Mann, Pär Lager
kvist, Karin Boye och Artur Lundkvist. Slutligen förefal
ler det mig föreligga ett sammanhang dels mellan Jersilds 
pjäs Gycklarnas Hamlet 1980 med dess Shakespeare-tra- 
vesti och Tom Stoppards succéskådespel Rosencrantz 
and Guildenstern are De ad från 1967, dels mellan Gyck
larnas Hamlet och Sven Delblancs Primavera 1973 och 
Kasträter 1975, med det gemensamma temat »konstnär
ens förhållande till makten».

Om avhandlingens estetiska analys skulle det vara myc
ket att säga, men dessa synpunkter rör huvudsakligen 
detaljer. Strukturen i Calvinos resa genom världen och 
förebilderna i dess olika parafraser hade varit värda en 
något utförligare behandling, även om detta ämne inte 
ligger i centrum för avhandlingens tematik; bland stilis
tiska synpunkter på Grisjakten upptas egentligen endast 
ordvalet men inte satsernas byggnad och karaktär, som är 
viktiga i bokens helhetsillusion. Satirbegreppet blir myc
ket onyanserat behandlat; märkligt nog betecknas både 
Den elektriska kaninen och Djurdoktorn som satirer, me
dan Grisjakten genredefinieras som en dagboksroman 
men med lika stor rätt kunde fått etiketten »allegorisk 
satir». I Den elektriska kaninen finns exempel på olika 
sidor av satirens väsen, t. ex. parodi och blodig sarkasm,

men för den sortens analys tillhandahåller undersökningen 
inga verktyg.

Till denna avhandlings förtjänster hör att den på många 
punkter är ett pionjärarbete. Den belyser utförligt och 
initierat tid sbakgrunden, den medicinska, litterära, kultu
rella, politiska, till många av de motiv som berörs i Jer
silds författarskap; på detta område har författaren inte 
lämnat någon möda ospard. Å andra sidan brister det på 
många ställen i fråga om vetenskaplig noggrannhet och 
stringens, på ett sätt som skulle föra för långt att ytterliga
re belysa. Ändå vill man som slutord uttrycka sin respekt 
för den ambition och den goda vilja som ligger bakom 
detta det första vetenskapliga arbetet om P. C. Jersilds 
författarskap.

Jöran Mjöberg

Lars Wendelius: Bilden av Amerika i svensk prosafiktion 
1890-1914. (Skrifter utgivna av litteraturvetenskapliga in
stitutionen vid Uppsala Universitet, 16.) Motala 1982.

Den svenska bilden av Amerika har genom åren lidit av 
massor av generaliseringar och förenklingar. Amerika 
saknar historia, det finns inga gamla byggnader i USA, 
amerikaner är ytliga, amerikaner är pryda; i allmänhet är 
sådana omdömen tillverkade av personer som har bara en 
vag kunskap om landet. I sin avhandling Bilden av Ameri
ka i svensk prosafiktion 1890-1914 ger Lars Wendelius 
kapitel för kapitel en saklig och handfast genomgång av 
betydande fält av Amerikabild: Storstaden, »Yankeen», 
Den amerikanska kvinnan och Invandrarna. Han har gått 
igenom över tvåhundrafemtio skönlitterära verk, huvud
sakligen svenska, men också ett antal amerikanska som 
bakgrund och paralleller, och hans material är noggrant 
redovisat. Där finns också många klichémässiga beskriv
ningar från svenska romaner under de avsedda åren. 
Amerikanerna spottar spottsalvor på kaminerna, heter 
det, amerikanerna har böjda näsor och seniga ansikten, 
amerikanerna dricker jämt isvatten, amerikanerna jäktar, 
amerikanerna lägger benen på bordet. Nästan alla dessa 
drag är borta i dagens sociala värld i USA, utom isvattnet, 
och frågan blir då: när upphörde dessa olika drag att vara 
karakteristiska för landet? Och: är det överhuvud taget 
möjligt, när generaliseringar är så tillfälliga och flyktiga 
i sin giltighet, att välja en så lång period som tjugofem år 
och konstatera en bestämd och likartad amerikabild då? 
Kan man överhuvud ta författarna i klump, när man vet 
att de stannade under så ytterst växlande tidslängd? Så 
var t. ex. Gustaf Unonius i USA sjutton år, Henning 
Berger sju år, Hilma Angered-Strandberg sex år, K. G. 
Ossiannilsson några få månader, medan Elisabeth Kuy- 
lenstiema-Wenster och Edvard Evers inte alls var där 
men ändå skriver om landet.

Ur genresynpunkt kan också den vetenskapliga meto
den diskuteras. Kan man utan vidare ställa bredvid var
andra amerikaskildringar uttryckta i olika litterära former, 
som ren fiktion, som underhållning, som kåseri, som satir, 
som karikatyr, i form av texter starkt färgade av politiska 
fördomar?

Metodiskt sett kan en rad andra sidor diskuteras. I sin 
avhandling har Wendelius ställvis, som i kapitlet om in
vandrarna, på ett förebildligt sätt disponerat sin genom


