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älskade heter Altringer innebär, att »hans namn slår sin 
ring runt allt» (s. 81). Eftersom den onde i Gösta Berlings 
saga heter Sintram, är detta ljudmässigt »en omkastning 
av Tristram eller Tristan, och till sin karaktär är denna 
djävul en omkastning av kärlekspassionens princip» (s. 
82). Att hunden i Göstas framilande släde heter Tankred 
betyder, att den står för »tankereda» (s. 85). Att den 
gamla hästen, som långsamt drar Anna Stjärnhöks släde, 
fått namnet Disa innebär, att hon »kanske är en av di- 
sema, de kvinnliga gudomligheter som var släkt med nor
norna» (s. 86). När Nils Holgersson landar med gässen 
första kvällen vid Vombsjöns smala landremsa, är han 
därmed placerad »utanför moderlivet /eng. womb/ och 
den omslutande enheten» (s. 133). Madame de Castros 
namn visar, att »den moderliga kroppen» är »kastre- 
rande» (s. 159). Konstnärsparet Blomgren i En herrgårds
sägen är »de blommande trädgrenarna» under vilka Hede 
kan böija spela fiol (s. 210 f). Att Herr Ames mördare 
heter sir Archie betyder, att han representerar »det vilda 
arkaiska» (s. 214). Erik i Falla i Kejsarn av Portugallien är 
den »falliska makten», och torpet Skrolycka är »lycka och 
olycka, men också stället för skrock och skroderande, 
skrofler och skrott, skrovlighet och skrov» (s. 219). Mor 
Kattrina (namnet är ju ett dialektalt sammandrag av Kata
rina) innebär »kattens och kattugglans sönderslitande 
klor, den symbiotiska flödet, Dionysos välde» (s. 219). 
När Klara Gulla med smörgås överrumplar den mot smör 
allergiska Agrippa, är smöret »den avglans av Apollons 
sken som hon rymmer i sitt sköte» (s. 223). Bjöm Hind- 
rikssons namn »pekar direkt mot Henrik Lilljebjöm» (s. 
223). Genom bl. a. sitt namn, Notbindar-Ola, blir denna 
gestalt i Bannlyst »en bortglömd Gud i en sekulariserad 
värld» (s. 228). Hanebopolskan i samma roman (och det 
finns en sådan företeelse som Hanebopolskan i den histo
riska verkligheten) förvandlas gåtfullt till »polskan i ha
nens bo» (s. 225). Att Sven El versson fått pengar för sin 
nordpolsexpedition gör det självklart, att härmed avses 
»nobelprispengama» som Lagerlöf återköpte Mårbacka 
för (s. 264). Att det är åtta sillfiskare, när Sven El versson 
förenat sig med laget av råa sällar, blir »ett tal som kan 
föra tanken till de aderton» (s. 266). Sven och Lotta blir i 
kraft av sina fömamnsinitialer till »författarskapets två 
tydligaste representanter (SL)» (s. 270).

Det har varit nödvändigt att exemplifiera rikligt -  och 
alla godbitar är visst inte med -  för att visa, att det inte rör 
sig om ett eller annat olycksfall i arbetet utan om ett 
genomfört system av nonsens. Man kunde tro att Alfred 
Westlund eller Falstaff Fakir varit i farten. Men detta är 
alltså seriöst.

Birgitta Holm är tveklöst en passionerad forskartyp 
med ett livligt ingenium. Hennes drift till uppbrott från 
etablerade forskningsmönster är legitim och behjärtans- 
värd. Lidelsefullt och engagerande ger hon sig i sitt kvin- 
noromanprojekt i kast med kvinnliga texter och utvinner 
genom tolkning av dem både uppslagsrika och tankeväc
kande nya resultat. Längre än någon tidigare Lagerlöf- 
forskare har hon nått i friläggandet av rörelsen, »den 
hemliga energin» i Gösta Berlings saga. Men kreativitet 
och innovationsvilja balanseras tyvärr i den senaste boken 
inte av lika nödvändig självkritik, trovärdig empirisk håll
ning och övertygande förmåga till introducering av teori
er. Framställningen urartar i absurditeter och parodiskt 
nonsens. Studiet av Selma Lagerlöfs författarskap visar
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helt enkelt, att Holms paradigm för kvinnolitteratur- 
forskning befinner sig i kris.

Ulla-Britta Lagerroth

Cleanth Brooks: William Faulkner: First Encounters. 
Yale University Press. New Haven and London 1983.

Efter att en längre tid ha rönt en relativt sval uppmärk
samhet i Sverige tycks Faulkners diktning på sistone, 
förmodligen via förmedling av de latinamerikanska ro
manförfattarna, åter ha kommit i centrum för det litterära 
intresset. I den engelskspråkiga världen är hans beröm
melse sedan länge så stabil att den inte är beroende av 
skiftande litteraturpolitiska vindar. Joseph Blotners 700- 
sidiga utgåva Uncollected Stories o f William Faulkner 
(1979) torde slutgiltigt markera författarens status av klas
siker.

Som Faulknerforskningens nestor framstår nykritikem 
och f. d. Yale-professom Cleanth Brooks, som vid sidan 
av insatser på litteraturteorins, språkforskningens, littera
turkritikens och litteraturhistorieskrivningens områden, 
ägnat tjugo år åt ett intensivt Faulknerstudium, vilket 
resulterat i två digra volymer på uppemot tusen sidor 
sammanlagt. William Faulkner: The Yoknapatawpha 
Country (1963) behandlade de romaner som förlagts till 
Faulkners fiktiva landskap, d.v.s. i stort sett de tyngst 
vägande texterna i produktionen. Diktarens lyrik, tidiga 
romantiska prosa i dekadent swinbumsk anda, samt de 
romaner som gavs ut innan Faulkner funnit sitt territorium 
{Soldiers’ Pay, Mosquitoes) analyserade Brooks i William 
Faulkner: Toward Yoknapatawpha and Beyond (1978), en 
volym som också innehöll avsnitt om de sena romaner 
vilkas handling utspelades utanför den traditionella Faulk- 
nermiljön {Pylon, The Wild Palms, A Fable). Om man 
undantar författarens novellistik diskuterades här prak
tiskt taget allt som flutit ur sydstatarens penna, och man 
kan med fog fråga vilka skäl som föranlett Brooks att 
återvända till Faulkners värld en tredje gång.

Som framgår av titeln ligger den främsta skillnaden 
mellan den nu utgivna studien och dess föregångare i den 
publik de riktar sig till. William Faulkner: First En
counters är avsedd dels för den läsintresserade allmänhe
ten, dels för den i Faulknervärldens mysterier ännu oin
vigde studenten, och utgör därför i första hand en kom- 
pendieartad exposé över tidigare forskning. Den drygt 
200-sidiga avhandlingen koncentreras följaktligen till de 
centrala verken i författarskapet, alltså perioden från The 
Sound and the Fury (1929) till Go Down, Moses (1942). 
Brooks är dock angelägen om att betona att begränsning
en inte innebär en nedvärdering av de publikationer som 
faller utanför det valda tidssnittet, ett nödvändigt konsta
terande eftersom läsekretsen förmodas vara oinitierad.

Ett genomgående inslag i Brooks framställning är av
ståndstagandet från en realistisk läsning av romanerna. 
»Parabel» och »pastoral» (s. 88, s. 93), liksom »myt» och 
»fabel» (s. 99, s. 122) är begrepp som ofta återkommer för 
att karakterisera Faulkners intentioner, och Brooks delar 
Hugh Kenners uppfattning av amerikanen som symbolist. 
När det gäller att frilägga vad den på ytan så verklighets
nära berättelsen egentligen vill uttrycka svävar Brooks
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emellertid på målet, och nöjer sig med tämligen lättköpta 
fraser om människans isolering, ett universum i mikrokos- 
misk spegel och liknande (s. 80, s. 88).

Givetvis har Brooks rätt i sitt avfärdande av tanken att 
Faulkner enbart skulle vara en krönikör av Sydstaternas 
nederlag i inbördeskriget. Hur skarpt tecknad miljön än är 
pekar den ändå ut över sig själv mot en mer allmänmänsk
lig och generell problematik. Faulkner underströk också 
ofta i intervjuer att han skildrade »people», inte regionalt 
bundna karaktärer (s. 2, s. 8). För den skull frestas 
Brooks dock inte att betrakta den historiska bakgrunden 
som irrelevant. Det förflutna är ett levande begrepp i 
Faulkners verklighet och omintetgör ofta romangestalter
nas försök att leva i nuet. Sydstaternas arv efter ofärds- 
åren var i första hand varken en social eller ekonomisk 
situation -  fattigdom, ett fortlöpande rashat eller låsning
en till ett föråldrat patriarkaliskt system -  utan fastmer av 
emotionell natur: avsaknad av optimism och framstegstro. 
De individer som uppträder i romanerna domineras av en 
oförmåga att glömma, en ovilja att handla. Här finns inget 
av knuten revanschlystnad, bara nederlagets kyla och 
hopplöshet. Denna brutala värld, där de flesta mänskliga 
strävanden gäckas, hur rudimentära de än är, har para
doxalt nog ändå utrymme för ömhet och förtröstan. »Jag 
tror att människan inte bara skall hålla ut: hon skall segra. 
Människan är odödlig [- - -] för att hon har en själ och en 
ande som är i stånd att känna medlidande, visa uppoffring 
och uthållighet», yttrade Faulkner i talet vid Nobelfesten i 
Stockholm 1950.

På denna punkt erbjuder Brooks framställning ett välbe
hövligt korrektiv till det hatfyllda porträtt t. ex. Walter 
Taylor tecknade i Faulkner’s Search for a South (1983), 
där föremålet framstod som en högdragen, fördomsfull 
sydstatsaristokrat, oförmögen att komma till rätta med 
rasproblematiken. En hänvisning till dedikationen i Go 
Down, Moses är nog för att visa att verkligheten är betyd
ligt mer komplicerad: »To Mammy Caroline Barr [. . .]  
who was bom in slavery and who gave to my family a 
fidelity without stint or calculation of recompense and to 
my childhood an immeasurable devotion and love».

Det inledande avsnittet i Brooks bok har titeln »Short 
Stories», och kretsar alltså kring en genre som ägnats 
anmärkningsvärt liten uppmärksamhet i författarskapet. 
Även om Brooks ej redovisar skälen till att han valt just 
de analyserade nio texterna framgår det indirekt: de erbju
der sammantagna ett panorama över de skilda sociala 
skikt som bebor Faulkners landskap -  plantageägararis- 
tokratin, vita farmare, daglönare och säsongarbetare, sla
var, slavättlingar och indianer. Syftet är samtidigt att 
understryka hur »heder» och »människovärde» återfinns 
som honnörsord inom alla grupper, och ofta styr gestal
ternas agerande, ibland över förnuftets och det normalas 
gränser. De finns hos bam och vuxna, vilket kön de än 
tillhör, ett inte oviktigt påpekande med tanke på att förfat
taren emellanåt beskyllts för kvinnoförakt. Brooks no
terar dessutom att kontakterna mellan de olika sociala 
sfärerna och rasgruppema ofta är ytterst personlig, full av 
respekt och t .o.m.  värme, samt att slaveriet framställs 
som en plåga och förbannelse för Söderns samtliga invå
nare (s. 36, s. 131).

Urvalet av noveller tycks detta till trots något bisarrt. 
»Old Man» -  vars inslag av skröna (»tall tale») illustreras 
ypperligt -  utgör ju i själva verket ena halvan av romanen

The Wild Palms; »An Odour of Verbena» är det avslutan
de sjunde kapitlet i romanen The Unvanquished. De flesta 
avsnitt här är visserligen i sig avrundade berättelser, men 
de får sin fulla innebörd först genom helheten. Eftersom 
Faulkner publicerat ett 60-tal noveller borde Brooks ha 
belyst sina teser utifrån texter som mer odiskutabelt hör 
till kortprosagenren.

En invändning av likartat slag kan riktas mot »Panta
loon in Black», ett kapitel i Go Down, Moses. Episoden 
behandlas i Brooks novellavsnitt, medan bokens övriga 
partier granskas i ett av de följande sex kapitel som inne
håller romananalyser. Medlemmarna i släkten McCaslin 
bildar den sammanhållande länken i detta mellanting av 
roman och novellsamling, men Brooks hävdar att »Panta
loon in Black» inte har några textställen som förbinder 
berättelsen med familjen (s. 129). På s. 108 i Penguin- 
upplagan av volymen (1960) informeras läsaren emellertid 
om att »novellens» huvudperson har hyrt sitt hus «from 
Carothers Edmonds, the local white landowner», tillika 
en av de mer framträdande representanterna för klanen 
McCaslin.

Brooks balanserar skickligt mellan referat och analys, 
där tyngdpunkten består i att blottlägga och påvisa berät- 
tartekniska grepp, överraskande tids- och perspektivskif
ten, så förledande skickligt utfört att komplexiteten i 
Faulkners intrikata romanbyggen knappt anas. Mot 
Brooks pedagogiska förmåga finns inget att invända. Han 
betonar konstfärdigheten, stilförändringarna och lyriken i 
diktarens prosa, ger pregnanta, närapå aforistiskt tillspet
sade sammanfattningar av livsöden och händelseförlopp, 
och risken är nog snarare att en med de berörda texterna 
mindre förtrogen läsare förbiser hur många skarpsynta 
iakttagelser som döljer sig i redogörelsen. Denna är inte 
disponerad efter kronologiska principer, men vad som 
bestämt ordningsföljden mellan kapitlen är omöjligt att 
avgöra.

Man instämmer gärna i Brooks försök att tona ned en 
tolkning av The Sound and the Fury som tar sikte på 
parallellerna till den kristna passionshistorien (s. 70), och 
läser med intresse skildringen av Faulkners planer att 
markera de olika tidssegmenten i Benjy Compsons mono
log med hjälp av tryck i varierande färger och stilsorter, 
en ambition författaren slutligen avstod från med orden 
»1*11 just have to save the idea until publishing grows up to 
it» (s. 47). Analysen av hur de tre syskonen Compson 
företräder var sitt förhållande till tidsflödet, där Benjy 
lever i ett ständigt nu, medan Quentin och Jason är mer 
eller mindre fångna i det förflutna respektive framtiden, är 
också klargörande, även om det inte är några nyheter som 
presenteras. Endast trotjänarinnan Dilsey, som förmår 
omfatta samtliga tre aspekter av tidsförloppet och därtill 
ett vagt evighetshopp, utgör en hel människa (s. 60, s. 71). 
Nyttigt är också påpekandet att romantiteln inte bara 
syftar på Benjys oförmåga att orientera sig i tillvaron -  till 
skillnad från sina bröder äger han sin efterblivenhet till 
trots ändå storhet nog att såväl visa som mottaga kärlek -  
utan lika mycket betecknar den meningslöshet livet äger 
för Quentin och Jason (s. 76 f, s. 99). Vaije läsare bör 
därtill tacksamt ta emot utredningen av de förvirrande 
familjerelationerna och inslagen av släktskuld och arv
synd i Go Down, Moses.

Samtliga tolkningar befinner sig självfallet inte på sam
ma höga nivå, och det finns åtskilliga observationer man
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ställer sig frågande inför. Jämförelserna mellan medlem
marna av familjen Compson och släkten Bundren i As I 
Lay Dy ing övertygar inte alls. Dewey Dell har betydligt 
mer tåga och envetenhet i sig än Brooks vill erkänna (s. 
81), och hans nidporträtt av familjefadern Anse Bundren 
(»the most contemptible character that Faulkner ever 
created», s. 82) tycks mig förbise en rad textställen där 
Anses tafatta ömhet och paradoxala styrka i nederlaget, 
trots hyckleri, lögnaktighet och kall egocentricitet, ändå 
får klara uttryck. Egendomliga cirkelresonemang före
kommer också. Darl Bundren är en god observatör och 
blir därför den gestalt som oftast för ordet (s. 86). 
(Brooks tycks dessutom bortse från att Darl är på väg att 
glida in i sinnessjukdom, och att hans rapporter därför bör 
läsas med försiktighet). Pojken Vardaman, som har den 
näst högsta frekvensen av repliker, kommer helt i skym
undan hos Brooks, och därmed den viktiga djur-, fågel- 
och fisksymbolik, som delvis är knuten till honom.

I analyserna, som förutom nämnda verk även tar upp 
The Hamlet (en roman om kärlekens varianter och kär- 
lekslösheten), Light in August och Absalom, Absalom!, 
kan man ibland förvånas över Brooks benägenhet att mäst- 
ra och moraliskt bedöma de agerande. Lika invändnings- 
fria som kloka är dock iakttagelserna om konflikten männi
ska-natur, om en cifilisationsrädsla som inte medför en 
okritisk tro på den ädla vildheten, liksom Brooks upprepa
de betonanden av föreställningarna om individens innebo
ende stolthet och värde, hans förmåga att härda ut i trots 
av vidriga yttre villkor, som centrala punkter i Faulkners 
vision. Det blir svårt att uppbringa en mer koncis och 
spännande sammanfattning av Faulkners värld, där dess 
förening av djup tragik och burlesk komik, och dess 
många Don Quixote-liknande karaktärer, pendlande mel
lan det heroiskt-patetiska och det löjligt-dåraktiga, kom
mer så helt till sin rätt.

Pär Hellström

Radko Kejzlar: Literatur und Neutralität. Zur schwe
dischen Literatur der Kriegs- und Nachkriegszeit. (Bei
träge zur nordischen Philologie. 13, Band.) Helbing & 
Lichtenhahn. Basel und Frankfurt am Main 1984.

Kejzlars avhandling omfattar drygt 270 sidor och behand
lar på dessa den svenska litteraturens utveckling från 1933 
till 1960-talets slut med tonvikt på krigsåren och 60-talet. 
Dess tes är att i och med andra världskriget bröts den 
svenska litteraturens förbindelse med Europa och världen 
i övrigt. Detta i sin tur skapade ett nationellt trauma, 
varför man i Sverige inte gärna erinrar sig beredskaps- 
tiden. Denna var därför tabuiserad ända till 60-talets sena
re hälft.

I mera förfarna händer än Kejzlars hade det måhända 
gått att utvinna något av intresse ur en sådan tes, men i 
den på en gång vaga och tillrättalagda skepnad som den 
här framträder, framstår den som orimlig och förfelad. Till 
en del sammanhänger detta med författarurvalets egen
domliga natur. Minst sagt uppseendeväckande är det att 
namn som Sivar Amér, Erik Lindegren och Karl Venn
berg saknas, men att plats i stället beretts för bl. a. Arvid 
Mörne, K. G. Ossiannilsson, Marika Stiemstedt (10 s.),

Helmer Linderholm (9 s.) och Amelie Posse. Ett eget 
avsnitt har också beståtts den för de flesta säkerligen 
obekante författaren Wiking Jerk. Denne enligt Kejzlar i 
övrigt okände författare publicerade 1946 boken Rag
narök som utgavs vara krigsminnen av en Unterschar
führer i Waffen-SS. En enkel kontroll i Svensk bokkatalog 
hade dock upplyst Kejzlar om att verket har två författare 
och att dessa är kända i vaije fall till namnen: Thorolf 
Hillblad och Erik Wallin. En genombläddring av deras 
verk övertygar en också rätt snart om att detta torde 
sakna såväl dokumentärt som annat värde.

Att i en kort recension ens hinna antyda de värsta 
konstigheterna i Kejzlars arbete är ogörligt. Dock noterar 
man med en viss förvåning att Stig Dagermans Tysk höst 
placeras vid skampålen som ett av de första verken som i 
svenska sinnen sådde misstro mot de västliga demokrati
erna. Beklagligtvis var det konstnärliga mästerskapet så 
stort att man inte lade märke till den politiska indoktrine
ringen. Som detta låter ana drar sig inte Kejzlar för att 
politiskt mästra sina författare och i själva verket närmar 
sig hans bok stundom den politiska pamflettens nivå. 
Särskilt tydligt blir detta vid behandlingen av tredje stånd
punkten och den politiskt engagerade 60-talslitteraturen. 
Tredje ståndpunkten tycks Kejzlar identifiera med den 
svenska neutralitetspolitiken under kriget och den presen
teras överhuvudtaget på ett helt missvisande och tenden
tiöst sätt. Till sin hjälp har författaren haft Norstedts 
uppslagsbok (1962) och Hedenius bok om. Tingsten, vars 
behandling av tredje ståndpunkten näppeligen kan rubri
ceras som en »recht unparteiischen Überblick» (s. 188). 
Följaktligen får också Vennberg veta att hans kritik av 
Eyvind Johnsons vårtal i Uppsala 1951 var »höflich ausge
drückt, unverschämt» (ibid).

Än mer moraliserande och häftigt politiserande blir 
Kejzlar på tal om de unga 60-talsförfattama. Dessa före
brås för att inte ha förstått att den avgörande kampen stod 
i Europa mellan två världsåskådningar (den ena ond och 
den andra god) och mellan två maktblock (det ena ont och 
det andra gott). I stället sökte man sitt Schlaraffenland i 
Asien, Latinamerika eller Afrika.

I övrigt kännetecknas Kejzlars översikt av en del sak
fel, som att Ossiannilsson i och med Barbarskogen ställde 
sin skapande förmåga i arbetarnas tjänst, av egendomliga 
källor, något som lett till att Frans G. Bengtsson av alla 
människor på s. 10 görs identisk med svenska folket, och 
av en massa onödig, övermaga och stingslig polemik.

Jan Stenkvist

Stefan Mählqvist: Biggles i Sverige. En litteratursociolo- 
gisk studie av W. E. Johns Bigglesböcker. (Skrifter ut
givna av Svenska barnboksinstitutet, nr 18. Gidlunds. 
Sthlm 1983.

Inom den traditionella litteraturhistoriska forskningen har 
man tidigare visat ett svalt intresse för undersökningar av 
underhållningslitteratur. Först i och med att litteratur
sociologin blivit starkare förankrad vid universiteten har 
under de senaste decennierna en del arbeten producerats 
som koncentrerar sig på de s.k. lägre litteraturgenrerna. 
Det forskningsprojekt som under titeln »Populärfiktion i




