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118 Övriga recensioner

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




