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1 5 6  Recensioner av doktorsavhandlingar

miken mot Kjellén i Forum 1914 men sträcks ut 
till »flertalet» av Larssons »kulturpolitiska och 
rättsfilosofiska uppsatser alltifrån denna tid». Vi 
måste då bara tillfoga att Larsson förnyar denna 
tradition i tecknet av ett biologiskt tänkande där 
»de sympatiska instinkternas roll, av Darwin inga
lunda förbisedd», betonas i anslutning till Krapot- 
kins Inbördes hjälp {Filosofien och politiken, s. 51).

Jag kan i viss mån förstå avhandlingsförfattarens 
motvilja mot att ta vara på alla uppslag och följa 
alla spår för att söka rekonstruera det stora per
spektiv där 1914 års idéer ingår. En sådan insats 
över hela fältet hade krävt en avhandling av den 
äldre modellen. Vi står inför den sentida doktor
andens dilemma — skall man satsa på en heltäc
kande men grund framställning eller en smalare 
som går på djupet? Enligt min mening borde den 
aktuelle avhandlingsförfattaren — när han träffade 
på alla dessa uppslagsändar i materialet — ha dra
git slutsatsen att en begränsning till vissa centrala 
problem var nödvändig om man skulle komma ut
över en relativt ytlig deskription. Han kunde för
slagsvis ha valt att ge en inledande analys av Kjel- 
léns program och en skissering av debatten för att 
därefter satsa på ett rejält idéhistoriskt studium av 
dominanterna i 1914 års idéer, deras bakgrund och 
mer distinkta genomslag. Med ett sådant grepp 
hade det varit möjligt att inom föreskrivet om
fång uppnå mer bestämda resultat och lägga en 
grund för senare studier inom området. Avhand
lingen som den nu föreligger är i alla händelser 
otillfredsställande. Trots spridda goda iakttagelser 
och kombinationer har Saxlunds vittfamnande an
strängningar avsatt en i väsentliga delar vag och 
flack produkt.

K jell Espmark

Barbro Wahlgren: Att tjäna livet. En studie i  N i ni 
Roll Ankers romaner. Akad. avh. LiberTryck. Sthlm 
1975 -

Om Nini Roll Anker (död 1942) har i Norge skri
vits tre otryckta »hovedopgaver», men Barbro 
Wahlgrens avhandling — den första svenska — är 
också den första som gått till trycket. Hon har 
önskat teckna en översikt över hela Roll Ankers 
författarskap men har i första hand koncentrerat 
sig kring sju romaner, utkomna alltifrån 1909 till 
1945. Greppet om ämnet är stort, något som gör 
att den mångsidiga författarinnans helhetsporträtt 
naggats i kanten — dramatikern, novellisten och 
journalisten Roll Anker har fått en styvmoderlig 
behandling. Vad man här saknar är ett påpekande 
av förhållandet i förordet — avhandlingsförfatta
ren har i själva verket nästan helt avstått från att 
i förordet motivera och klargöra sin uppläggning 
och metodik.

Huvudinvändningen mot Barbro Wahlgrens av
handling blir att den är alltför refererande. Karak
teristiker av romangestalterna och schvungfulla in- 
nehållsreferat tar upp för stor del av utrymmet och 
lägger hinder i vägen för en energisk problemdis
kussion. Om avhandlingsförfattaren valt att själv 
ställa relevanta frågor till materialet hade hon kun
nat nå mer självständiga forskningsresultat med 
mer av analys och mindre av beskrivning. De två 
sista kapitlen — om komposition och stil, motiv 
och teman — visar sig dock äga ett mer samman
fattande och samtidigt sonderande grepp. De gör 
vissa utblickar mot författarskapet som helhet och 
följer Nini Roll Anker mindre slaviskt i fotspåren.

Barbro Wahlgren har intagit en mycket försik
tig, ja ibland initiativlös hållning till både författa
rinnan själv och den tidigare forskningen, fram
för allt då den viktigaste källan, Eugenia Kiellands 
vänporträtt N in i Roll Anker i  liv og arbeid (1948). 
Vad gäller föremålet för studien har Wahlgren inte 
vågat ställa sig på tillräcklig distans för att kunna 
betrakta henne neutralt och utifrån — inkännandet 
har här tagit loven av kritisk avvägning och hel
hetsperspektiv. Också visavi Eugenia Kielland har 
hon varit för lite ifrågasättande, för oskarp. Hon 
har i alltför hög grad låtit binda sig av Kiellands 
framställning, underlåtit att själv söka forska fram 
nytt material eller att söka nyansera och komplet
tera den lanserade författarbilden. Genom att inte 
nog kritiskt värdera Eugenia Kielland som källa 
— och hennes infallsvinkel -  har hon knappast 
tillräckligt uppmärksammat den inre komplika
tionen hos Roll Anker. Man finner föga prov på 
vilja att gå bakom den yttre fasaden.

Barbro Wahlgren har i sina romananalyser före
dragit att hålla sig inom fiktionens ramar. Mycket 
värdefullt externt material — i form av brev, för
fattarinnans egna artiklar eller genom intervju
möjligheten — har hon frivilligt avstått från, trots 
att såväl romanerna som den personliga ambiva
lensen därigenom kunnat få en betydligt klarare 
belysning. Om hon exempelvis använt sig av de 
brev som Nini Roll Anker i början av sin förfat- 
tarbana sände till Björnstjerne Björnson hade hon 
genom direkt dokumentation kunnat ge ett helt 
annat eftertryck också åt det nu lite konturlösa 
hävdandet av hans betydelse.

I en slutsummering bör samtidigt konstateras 
att avhandlingen är lättläst och skriven med inle
velse och att de två sista kapitlen innehåller flera 
resultat av värde.

Louise Ekelund


