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Dorothy Burton Skårdal: The D ivided Heart. 
Scandinavian Immigrant Experience through Lite
rary Sources. Universitetsforlaget. Oslo-Bergen- 
Tromsö 1974.

Bokens författarinna är född i USA och av skandi
naviskt ursprung. Hon är sedan 1953 bosatt i 
Norge och verksam som lärare vid det amerikan
ska institutet vid universitetet i Oslo. Det är ett 
brett tema, som Dorothy Burton Skårdal (DBS) 
gripit sig an med i sitt arbete: hon vill belysa den 
skandinaviska immigrantlitteraturen ur social, 
ekonomisk och kulturell synpunkt. Hon behand
lar endast sådana författare, som har egna erfaren
heter som immigranter i Amerika. De bör sålunda 
själva ha emigrerat och stannat i USA åtminstone 
ett antal år. Detta innebär, att t. ex. Vilhelm Mo
bergs och Johan Bojers emigrantskildringar inte 
tas upp. Däremot behandlas Henning Berger. 
Denne emigrerade 1892 till USA men återvände 
till Sverige efter sju år. Sina emigrantromaner ska
pade han i hemlandet. Den författare, till vilken 
det oftast hänvisas, är den norskfödde Ole E. R0I- 
vaag. Henning Berger är den mest citerade 
svenskspråkige författaren.

DBS bygger sin undersökning på lyrik och be
rättande prosa från omkring 1870 till 1930-talet. 
Hon använder skönlitteraturen som en dokumen
tär källa för att belysa immigranternas erfarenhe
ter, deras liv, seder och uppfattningar. Över 130 
rubriker har DBS använt för att indela sitt mate
rial. Som exempel skall anföras kapitlet »Change 
in Moral and Mores» (ss. 224-256) med följande 
rubriker: 1. Drinking, 2. Dancing and Games,
3. Growth and Decline of Puritan Morality,
4. Music and Drama, 5. Other Arts, 6. Sabbath- 
Keeping, 7. Secret Societies, 8. Premarial Sex, 
9. Marriage and Divorce, 10. The Family, 
i i . Behavioral Patterns in Daily Life med bl.a. 
underrubrikerna Clothing and Food, Housing and 
Furniture, Handwork, Housekeeping. Omfånget 
på dessa avsnitt varierar från \ till 4 sidor.

Med beteckningen skandinavisk avser DBS 
dansk, norsk och svensk litteratur. Hon beaktar 
inte, att var och en av de tre litteraturerna har 
sin egen utveckling och tradition. Hon utgår en
dast från likheterna i immigranternas erfarenheter. 
Försöket att behandla hela den skandinaviska litte
raturen leder till en generalisering, som exempel
vis märks i teckningen av bakgrunden till emigra
tionen (ss. 53-57).

DBS säger inledningsvis, att hon vill skriva hi
storia om immigranterna med utgångspunkt från 
den fiktiva litteraturen men utan att kontrollera 
det konventionella källmaterialet (s. 15 F). I av
slutningskapitlet framhåller hon dock, att hon 
kontrollerat hela studien mot andra källor. Denna 
kontroll redovisas inte utan överlåtes helt åt läsa
ren (s. 332 F).

DBS gör ingen skillnad mellan författaren till 
ett diktverk och figurerna i detta. Det upprätthålls 
inte heller någon klar gräns mellan diktverk och 
publicistik.

DBS har avstått från utvecklingsperspektivet. I 
de olika avsnitten tar hon utan större systematik 
fram exempel från skilda tider och böcker, ibland 
lyrik, ibland prosa. Det är oftast fråga om några 
rader, mera sällan sträcker sig behandlingen av en 
enstaka bok till en halv sida. Varje avsnitt och 
slutligen hela boken blir en exempelsamling, upp
byggd på fristående citat och korta referat.

Förf. nöjer sig med att använda formler som 
»story after story» för att beteckna ett återkom
mande motiv. En alternativ uppläggning hade varit 
att med hjälp av kvantitativa metoder söka be
stämma innehåll och motiv. En avgörande svaghet 
är, att DBS inte tar ställning till motivtraditionen. 
Vad som sägs i diktverket blir för henne uttryck 
för författaren-immigrantens personliga åsikter. 
Motivets utformning beror emellertid inte minst 
på anknytning till genre- och språktradition. Hen
ning Bergers Amerika-skildringar, exempelvis, 
bygger både på det självupplevda och på en svensk 
litterär tradition.

Förf. har lagt ner mycken möda på detta arbete. 
Hon har en god överblick över den skandinaviska 
immigrantlitteraturen i USA. Det värdefullaste i 
boken är det bibliografiska inslaget. Det är att be
klaga, att DBS inte använt sina kunskaper till att 
ge boken en annan uppläggning. Det är många 
uppgifter, som väntar studiet av denna litteratur. 
Arbetet har nu splittrats sönder i ett stort antal 
ofta triviala rubriker och undersökningsobjekt. 
Det hade varit värdefullt, om DBS koncentrerat 
sig på några färre, mera väsentliga motiv och frå
gor, som t. ex. den sociala problematiken och 
samhällsdebatten, kyrka och religion, hemlängtan 
och synen på det nya landet.

Dorothy Burton Skårdal har använt diktverken 
som en sociologisk och historisk källa men utan 
analys och verifiedng och utan något försök att av
gränsa och bestämma fiktionen i förhållande till 
den historiska verkligheten. Hon säger sig be
trakta sin framställning som ett experiment. Man 
kan endast konstatera, att det knappast blivit nå
got lyckat experiment.

T  hor björn Lengborn

Øystein Noreng: Lesere og lesing. Rapport om Den 
norske Bokklubbens les er sociologi ske undersøkelse. 
Den norske Bokklubben. Oslo 1974.
Øystein Noreng: Lesing og kommunikasjon. Kort 
rapport om Den norske Bokklubbens lesersociologiske 
undersøkelse. Den norske Bokklubben. Oslo 1974- 
Erland Munch-Petersen: Bibliografi over oversættel
ser til dansk 18 0 0 -19 0 0  a f  prosafiktion fra  de ger-
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