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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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manske og romanske sprog. Det Kongelige Biblio- 
tek/Rosenkilde og Bagger. København 1976.

De nordiska länderna står varann nära socialt och 
kulturellt. För den litteratursociologiska forsk
ningen innebär det att nationsgränserna i Norden 
jämförelsevis lätt kan överskridas. Man kan tänka 
sig en rad större undersökningar av kultur- och 
litteratursociologisk art, för vilka en nordisk bas 
vore naturlig och mest givande. Det nordiska som
maruniversitetet och den nordiska kulturfonden 
har också satsat på ett par sådana forskningsfore
tag.

Men likheterna mellan de skandinaviska län
derna borde också få oss att med särskilt intresse 
följa nationella litteratursociologiska projekt i våra 
grannländer. Bristen på grundläggande material
samlingar och analyser är ännu så påtaglig inom lit
teratursociologin, att vi inte har råd att förbigå 
naboländernas resultat, när vi skall teckna de för
sta översikterna av föga bearbetade delar av 
forskningsfältet eller uppställa hypoteser för nya 
undersökningar.

De ofta voluminösa arbeten av grundforsk
ningskaraktär som här åsyftas låter sig dock inte 
lika bekvämt infogas i kurslistor eller åberopas i 
metoddiskussioner som alla de vida lätthanterli- 
gare bidragen i uppsatssamlingar och debattböc
ker. Det är förvisso en av anledningarna till att 
ett par större litteratursociologiska satsningar i 
våra grannländer är nästan okända i Sverige.

Vem läser vad? Det är en grundfråga inom littera
tursociologin med rader av följdfrågor som genast 
anmäler sig. I vilken utsträckning (jämfört med 
andra kulturaktiviteter) läser man, varför och hur 
läser man? Och den viktigaste frågan återstår: Vad 
betyder den ena eller andra läsupplevelsen jämfört 
med andra påverkningar för olika läsares attityder, 
deras ställningstaganden och handlande i den pri
vata sfären respektive det sociala och politiska 
livet?

En norsk forskare Øystein Noreng, doktor i 
statsvetenskap, har velat föra den nordiska läsar- 
forskningen flera steg framåt mot den sista svåra 
frågan. Han har framför allt analyserat läsningen 
av romaner — dvs. den genre inom fiktionslit
teraturen som uppenbarligen betytt mest i vårt 
samhälle för en bredare publik men som varit den 
besvärligaste att behandla för upplevelseforskarna. 
Noreng vågar — i motsats till andra kultursocio
loger — ställa konkreta frågor till sin undersök- 
ningspopulation om hur man läser och tolkar be
stämda romanverk. För en litteraturvetare blir det 
en positiv upplevelse att följa en sociolog i spå
ren, som bekymrar sig för innehållet i litteraturen. 
Noreng försöker få fram hur det sociala mönstret 
och det eventuella ideologiska budskapet i olika 
berömda romaner tolkas av läsare från skilda
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socio-ekonomiska lager av den norska befolk
ningen.

Landsomfattande läsarundersökningar är tids
ödande och kostnadskrävande. Men i Norengs fall 
fanns en initiativtagare som var villig att sträcka sig 
långt i sin egenskap av finansiär: Den norske Bok
klubben, som drivs i samarbete mellan de gamla 
erkända norska bokförlagen och är en framgångs
rik utgivare av billigböcker till 300000 medlem
mar. Som projektledare tycks Noreng ha fått idea
liska arbetsförhållanden med tillgång till dels 
Norsk Gallups erfarenheter och intervjuteknik, 
dels en liten grupp av bok- och förlagskunniga 
personer i eller kring bokklubben att diskutera 
med.

Förlagsbranschen har varit särskilt framgångsrik 
i en av sina motåtgärder mot bokkrisen — nämli
gen just bokklubbsverksamheten, dvs. utgivning 
av vissa utvalda böcker i stora upplagor för en 
abonnentkrets. (Bokklubbarna är både ett symp
tom på och ett viktigt led i strukturförändringen 
på marknaden.) Men om bokklubbarna finns föga 
att hämta hos Noreng i hans annars kringsynta 
kommentarer — ett något missriktat uttryck för 
hans markering av sin självständighet gentemot 
uppdragsgivaren.

Noreng presenterar sina resultat i Lesere og le
sing. Rapport om Den norske Bokklubbens lesersocio- 
logiske undersøkelse, en nära 600 sidors slutrapport 
i stort format, och i Lesing og kommunikasjon. Kort 
rapport om Den norske Bokklubbens les ersociologiske 
undersøkelse, en 150-sidig skrift av pockettyp där 
författaren ger en mer populär presentation av 
sina huvudresultat. I den stora rapporten försöker 
Noreng växelvis arbeta med de teoretiska och em
piriska frågorna, i den lilla är teorin mer kon
centrerad till de inledande avsnitten. Den lilla 
framställningen är för det mesta utmärkt. Den 
starka koncentrationen leder dock till en mindre 
önskvärd effekt i sammandraget av undersökning
ens allra intressantaste del om hur olika social
grupper läser tre berömda moderna romaner. Här 
har resultaten redovisats med för knapp problem
diskussion. Till intrycket av att slutsatserna på 
denna punkt är säkrare än de egentligen är, bidrar 
också att pocketboken saknar en viktig bilaga: själ
va frågeschemat.

Bägge böckerna har lika utförliga litteraturför
teckningar. Där avläser man genast att Noreng 
— som delvis fått sin utbildning i Frankrike — 
distanserar sig från den anglosaxiska läsarforsk- 
ningstraditionen medan hänvisningarna till konti
nentala litteraturvetenskapliga arbeten är desto 
talrikare. Den svenska litteraturpedagogiska 
forskningen blir överhuvudtaget inte nämnd ens i 
litteraturförteckningen. Betydelsefulla har särskilt 
impulserna från den marxistiska sociologin varit, 
men Noreng arbetar självständigt vidare med de 
problemställningar som har relevans för hans un
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dersökning och är inte benägen att svära på någon 
magisters ord. Pocketbokens första fyrtiofem si
dor ger en lättillgänglig men ändå inträngande dis
kussion av litteraturläsningens problematik i det 
västerländska masskommunikationssamhället.

Kultursociologen Harald Swedner åberopas för 
en enda av sina uppsatser, men hans stora under
sökning för litteraturutredningen av Läs- och bok
vanor i  fem svenska samhällen (1972) ägnas inte en 
enda jämförelse. Här är förklaringen nog först och 
främst den, att de två undersökningarna arbetat 
delvis parallellt. Norengs var påbörjad redan 
1971, innan Swedners resultat förelåg. Nu får 
nästa läsarundersökning i Norden på ett större re
presentativt urval lov att punkt för punkt jämföra 
Swedner och Noreng och därefter ta slutlig ställ
ning till en rad metodiska frågor. Swedners huvud
resultat löpte risk att drunkna i hans siffermäng- 
der. Den brådska som uppdragsgivaren tvingat ho
nom till resulterade i en osovrad framställning. 
Norengs två skrifter bär genom en del inade
kvata detaljer och ibland alltför djärva slutsatser 
vittne om att också han är en väl snabb rapport
författare. Men de stimulerande uppslagen, försö
ken att bryta nya vägar för läsarforskningen, är det 
Noreng som står för.

Noreng söker kartlägga motiven för att folk lä
ser för att sedan kunna gå vidare och dra slutsatser 
om läsningens funktion i olika människors liv. 
Han diskuterar kommunikationsteoretikernas 
modeller, bl. a. Joseph T. Klappers arbete The 
Effects of Mass Communications (i960) med dess 
betonande av att mottagandet av masskommunika
tion är en selektiv process där mottagarens person 
och sociala situation är av största betydelse. Den 
hypotes Noreng till slut väljer ansluter sig allmänt 
till Klapper men viktigast är dock Sven Møller 
Kristensens litteraturteorier (i Litteratursociologiske 
essays, 1970) om i huvudsak tre förhållningssätt in
för litteraturen, tre sätt att läsa. Den konfirmativa 
accepten innebär enligt Møller Kristensen att man 
främst söker bekräftelse av sin livssyn i littera
turen. Den formativa accepten leder till att man 
högst skattar verk som vill uttrycka förändring och 
växt och således använder litteraturen för att er
känna och förstå det nya i tiden. Den diversiva ac
cepten slutligen är ett passiviserande sätt att läsa, 
karakteriserat av att man använder litteraturen till 
verklighetsflykt och kompensation för otillfreds
ställda behov.

Norengs undersökning med dess rader av frågor 
om »holdinger til lesing og til lesestoff» visar, att 
människors förhållningssätt till sin läsning inte är 
så strikt uppdelade som i Møller Kristensens teori
er utan mer sammansatta och komplicerade. De 
olika accepterna utesluter inte varandra även om 
en huvudtendens i regel kan urskiljas.

Det mest utbredda sättet att läsa visar sig vara 
vad Noreng kallar »den kritisk underholdende

innstilling». Ytterligare några förändringar i Møl
ler Kristensens schema blev också påkallade och 
Noreng kom fram till en uppdelning på följande 
fyra huvudinställningar till litteratur, represente
rande olika motivationer hos läsarna och skilda 
sätt att använda läsmaterialet på:

1. Den kritisk underholdende innstillingen. Läsa
ren önskar avspänning men i den underhållande 
litteraturen vill han gärna uppleva situationer, per
soner och tankar som raljerar med, ifrågasätter 
eller står i motsättning till det etablerade sam
hället. Flertalet bokläsande norrmän vill helt en
kelt enligt Noreng ha roliga och mer eller mindre 
samhällsdebatterande böcker.

2. Den styrkende og utviklende innstillingen. 
Gruppen utmärks av ett kritiskt och selektivt bruk 
av läsmaterial. Den är en förening av Møller Kris
tensens konfirmativa och formativa accept.

3. Den spenningssøkende innstillingen.
4. Den sentimentale innstillingen.

Punkt 3 och 4 innebär således bara en uppdel
ning av Møller Kristensens diversiva accept på 
— låt oss säga — deckarvänner och slukare av ro
mantiserade kärleksromaner.

Människor med hög samhällsställning, god ut
bildning, god inkomst och bostad i städerna är 
överrepresenterade i accepterna 1-2, medan läse
sätten 3-4 är vanligast bland folk med låg social 
ställning, låg inkomst, kort utbildning och bostad i 
glesbygd. Unga människor tenderar att läsa enligt 
1-2, gamla enligt 3-4. Noreng kan således visa på 
en kvalitativ skiktning i fråga om sättet att läsa som 
följer samhällets socio-ekonomiska uppdelning. 
Man kan anta att sättet att begagna litteraturen 
sedan blir en av de faktorer som bidrar till att hålla 
folk kvar i sin grupp.

Läsningen har dock i stort sett en mer kritisk 
och aktiv karaktär även bland arbetarna i Norge 
än litteratursociologerna hade väntat. Vi kan sna
rast i Norengs material urskilja konturerna av kul
turellt starkt underprivilegierade minoriteter inom 
den s. k. underklassen. Uppdelningen på ett »bil
dat» och ett »populärt» litterärt kretslopp är såle
des inte alls så skarp i Norge som exempelvis i 
Frankrike enligt Escarpit m. fl. litteratursociolo
ger.

Vad de nedärvda könsrollerna beträffar slår de 
igenom främst i arbetar- och bondemiljö. En in
direkt yttring av detta är att arbetarkvinnorna 
framstår som den ena grupp där man främst väl
jer det fjärde sättet att läsa — »den sentimentale 
instillingen».

Det mest spännande i Norengs undersöknings- 
paket är — som redan antytts — hans försök att 
analysera hur några utvalda romaner uppfattas och 
värderas av läsare i olika sociala grupper. Vid en 
förundersökning spårade Noreng skilda tendenser 
i arbetares och tjänstemäns sätt att tolka en och
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samma roman. Han frågade sig om inte social- 
gruppstillhörigheten var mer bestämmande än 
man trott för läsarnas uppfattning av ett människo- 
och samhälls skildrande litterärt verk av viss kom
plexitet.

Tre romaner — som bl. a. genom bokklubbs- 
utgivning under senare år nått en landsomfattande 
spridning i Norge — blev utvalda: Knut Hamsuns 
Sult, Olav Duuns Medmenneske och Vilhelm Mo
bergs Utvandrerne I. Uppfattningen att norrmän
nen är ett läsande folk bekräftades, när det visade 
sig att 46 % av Norengs urval uppgav sig ha läst 
Sult, 23 % Medmenneske och 27 %  U tvandrerne I. 
Resultaten från en annan undersökning tyder på 
att dessa höga tal är rättvisande.

För deltagande i den vidare undersökningen 
med dess konkreta frågor om de enskilda böcker
na godtog Noreng inte andra svarande än de som 
förklarade sig ha läst någon av romanerna under 
de senaste fem åren. Trots att underlaget av sva
rande utvidgades med 500 personer genom en ny 
gallupundersökning blev urvalet sedan inte fullt 
representativt i alla delar av undersökningen — nå
got som Noreng själv markerar. Denna brist kan i 
sista hand sägas bero på att han velat undvika att 
behandla en experimentsituation. I så fall hade det 
ju varit lättare att få ett representativt urval. Med 
sin uppläggning har Noreng å andra sidan vunnit 
något väsentligt: intervjupersonerna fick ta del av 
böckerna under normala läsbetingelser och blev 
inte förelagda en viss text för en undersöknings 
skull.

Arbetarna tenderar enligt Noreng att läsa Sult 
inte i första hand som en psykologisk roman (som 
litteraturkritiken lär oss) utan som ett exempel på 
en klasskonflikt. Man betraktar huvudpersonen 
som ett offer för samhällsförhållandena, som en 
proletariserad människa som försöker sälja sin ar
betskraft. Aven Medmenneske läses av arbetare och 
bönder på ett mer »sociologiskt» sätt än av 
de högre samhällsklasserna i undersökningen. 
Kroppsarbetarna lägger mindre vikt vid den indi
viduella tragedin och vid analysen av de skilda 
moraluppfattningarna. I stället betonas mer att ro
manen handlar om en ekonomisk konflikt i en 
bygd. Dessa och liknande tendenser framkommer 
vid svaren på hela batterier av konkreta frågor om 
de olika enskilda böckerna. Felkällorna är åtskil
liga och några av resultaten hårdras. Det ter sig 
också svårt att skilja de rent sociala och ekono
miska faktorerna från utbildningsfaktorn. Men ef
ter Norengs undersökning står det klart att denna 
typ av undersökningar är värd att fortsätta och 
vidareutvecklas.

Bibliografisk forskning och bokstatistik kan förse 
den historiskt inriktade litteratursociologin med 
ovärderligt grundmaterial. Den bästa bekräftelsen

hittills på detta är ett sexhundra sidor stort verk 
— resultatet av tio års bibliografiska undersök
ningar av Danmarks översättningslitteratur under 
1800-talet — som nyligen har publicerats av Er
land Munch-Petersen, lärare vid Danmarks biblio
tekshögskola. Som utgivare står Nationalbiblio- 
grafisk afdelning vid Det kongelige Bibliotek. 
Bibliografin i sig är av förblivande värde, men den 
är också att betrakta som förra hälften av ett stort 
litteratursociologiskt projekt som Munch-Peter
sen hoppas kunna slutföra i avhandlingens form 
om ett eller annat år.

Den nu utkomna volymen bär titeln Bibliografi 
over oversættelser til dansk 1800-1900 a f  prosafik
tion fra  de germanske og romanske sprog (København 
1976). Att Munch-Petersen i sin bibliografi inte 
går utanför de germanska och romanska språkom
rådena har inte kvantitativt betytt så mycket. Från 
dessa språk och kulturer hämtade 1800-talets 
danska förläggare nära 98 % av all översatt skön
litteratur på prosa. För översättningar från de klas
siska språken och från ryska kan Munch-Petersen 
hänvisa till specialbibliografier. Men var det ett 
vist beslut att utelämna det lilla som kan finnas 
från t. ex. finska och polska?

Munch-Petersen bygger på Bibliotheca Danica 
och Dansk Bogfortegnelse samt samlingarna i Det 
kongelige Bibliotek och Universitetsbiblioteket i 
Köpenhamn. Avgörande för hans avgränsning av 
begreppet prosafiktion har varit placeringen av en 
bok i gruppen »Romaner og Fortællinger» dels i 
Det kongelige Biblioteks samlingar, dels i de 
danska bokförteckningarna. De mest bekymmer
samma gränserna har inte kunnat omprövas, t. ex. 
den hårfina skiljelinjen mellan fiktion och upp- 
byggelse som alltid varit svår att dra för biblio
tekarierna. I princip kom barn- och ungdomslitte
raturen tyvärr att falla utanför ramen på grund av 
källmaterialets uppställning. Vid en stunds gransk
ning av bibliografin hittar man dock tiotals barn
böcker som ändå kommit med för att de en gång 
blivit felplacerade. Sådana smärre inkonsekvenser 
får vi finna oss i bland de 5 000 nummer och drygt 
9 000 volymer som Munch-Petersens arbete om
fattar. Det hade varit oöverkomligt att nu gå ige
nom hela bokbeståndet för att åstadkomma en ny, 
striktare systematisering.

I bibliografin är översättningarna fördelade på 
olika avsnitt allt efter originalspråk. Det är en in
delning med en och annan fallgrop (en författare 
som Fritz Reuter hittar man exempelvis under 
rubriken »Plattysk») men den får ändå anses vara 
den rimligaste. Uppdelningen efter originalspråk 
underlättar ju studiet av olika utländska litteratu
rers inträngande i Danmark. Man kan snabbt kon
statera, att tysk och engelsk översättningslitteratur 
kvantitetsmässigt väger ganska jämnt om man ser 
till hela århundradet men att engelskan börjar bli
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dominerande mot slutet av 1800-talet. Svenskan 
kommer på fjärde plats långt efter franskan. Det 
dröjde ju också långt in på 1800-talet innan de 
svenska förlagen hade någon nämnvärd egen 
romanlitteratur i produktion som danskarna ville 
översätta. Munch-Petersens kommande avhand
ling skall ge kommentarer om sådana ting. Men 
redan när katalogen som avhandlingen skall bygga 
på nu är publicerad, kan den intresserade själv 
börja plocka fram de informationer man önskar.

Bibliografin bygger på kontroll av varje enskilt 
exemplar av skrifterna som är bevarat i de danska 
pliktleveranssamlingarna i Köpenhamn. Om en 
bok saknas återges de uppgifter om den som står 
att uppbringa i bokkatalogerna. Svinnet har sär
skilt drabbat de mest populära underhållningsför- 
fattarna — som väl varit flitigt lästa även av biblio
tekspersonalen! Varje författare får en värdefull 
biografisk notis och nyttjaren av bibliografin hän
visas vidare till bästa påträffade biografiska och 
bibliografiska källa för vederbörande skribent. För 
varje registrerad bok söker också Munch-Petersen 
ange originalets tryckår. Signaturer, pseudonymer 
och anonymer är uttolkade och avslöjade i beund
ransvärd utsträckning. Det är ett enastående om
fattande detektivarbete i böckernas värld som här 
redovisas i tusentals små sakuppgifter. 1800-talets 
litteraturhistoria är ju full av rysansvärda fel eller 
rentav oegentligheter som förlagen gjorde sig 
skyldiga till, men med sina enorma detaljkun
skaper om själva materialet kan Munch-Petersen 
inte sällan bringa reda i förvirringen. Ett enda 
exempel: vad förlaget behagar kalla »Smaafortæl- 
linger af berömte Forfattere. Oversat fra det Fran
ske, Tydske og Engelske» (1854) visar sig i själva 
verket vara Edgar Allan Poes »Fortællinger».

Oversättningsmarknaden är till stora delar den
samma i Sverige och Danmark. Aven vi svenskar 
har alltså tack vare Munch-Petersens bibliografi 
fått ett viktigt hjälpmedel vid vetenskapliga stu
dier av 1800-talslitteraturen.

Erland Munch-Petersens bebådade avhandling 
kommer att ge en mängd översiktlig bokstatistik 
men framför allt ingående analysera den över
satta kvantitetslitteraturen i Danmark under 1800- 
talet. Kvantitetslitteratur är ett statistiskt-biblio- 
grafiskt begrepp som inte innehåller någon värde
ring. Munch-Petersen räknar helt enkelt hur 
många band av olika författare som utgivits av 
trycket under viss tid och rangordnar författarna, 
varvid de som överskrider vissa uppställda gränser 
betraktas som kvantitetsförfattare och deras verk 
som kvantitetslitteratur.

Vissa definitioner och inledande resonemang 
till avhandlingen finns publicerade i en efterskrift 
till Munch-Petersens bok Romantisk underholdning 
som han publicerade redan 1970. Det är en mo
saik av utsnitt från de författare som under 1800-

talet fått flest volymer (»bind») översatta till dan
ska. Här finns också en topplista offentliggjord 
som förtecknar de främsta kvantitetsförfattarna 
— utländska och danska — i 1800-talets Danmark. 
(Se tabellen!) Det är en summering av de oftast 
förekommande namnen i bibliografin. Men namn
serien ropar också på litteraturvetenskaplig dis
kussion — avhandlingen motses verkligen med 
spänning. Med en enda blick på listan ser man 
t. ex. hur svensk litteratur i 1800-talets Danmark 
var något helt annat för den läsande danska publi
ken än vi i allmänhet tänker oss. Två svenska för
fattare hör till de absolut mest kända, två kvinn
liga romanskribenter som tävlar med Dumas, Dic
kens, Sue och Walter Scott: Emilie Flygare-Carlén 
och Marie Sophie Schwartz. Överhuvudtaget kan 
grundforskning av Munch-Petersens typ bidra till 
att belysa de kvinnliga författarnas ställning och 
problem visavi den litterära institutionen och dess 
värderingssystem.

Munch-Petersens topplista innehåller följande 
kategorier av författare: 1. De som både då och 
nu hänförs till sublitteraturen av det rådande litte
rära värdesystemets talesmän. 2. De som då var 
högt skattade även i litteraturkritik och -historia 
men nu är glömda eller betraktade som sekunda 
skribenter. 3. Några fa författarstjärnor på littera
turvetenskapens 1800-talsfirmament, vilka fort
farande har stark lyskraft och således är på god väg 
att bli verkliga klassiker.

Grupp 3 är inte stor bland kvantitetsförfattarna 
men intressant nog. Vad är det för egenskaper 
hos just dessa författare — en Dickens, en H. C. 
Andersen — som gjort att de varit så enormt ofta 
publicerade och — rimligen — så oerhört flitigt 
lästa samtidigt som de kunnat hävda sig i det litte
rära värdesystemet?

Vad Munch-Petersen ihte kommer åt med sin 
metodik är den enklare folklitteraturen i form av 
skillingtryck och småhäften som mest såldes på 
marknader och genom kolportörer. Han kan inte 
heller få med prosafiktionen i tidningar och tid
skrifter. Den torde ha varit ungefär lika kvantita
tivt omfattande som prosafiktionen i böcker. 
Följetongstryck i bokform som utsänts till olika 
tidningars prenumerantkretsar saknas i stor ut
sträckning i de danska tryckleveranserna eftersom 
abonnenterna har räknats som en sluten krets. 
Denna typ av litteratur kommer bibliografen såle
des tyvärr inte åt på grund av den avfattning som 
lagen om pliktleveranser hade fått. Det är den 
bokhandelsdistribuerade litteraturen för huvud
sakligen den läsande borgerliga publiken som 
Munch-Petersen arbetar med.

Trots dessa och andra reservationer som skulle 
kunna anföras har ingen forskare givit ett viktigare 
bidrag än Erland Munch-Petersen till den lästa bo
kens historia i Norden. Man vill hoppas att han i
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Skönlitteratur utgiven i  Danmark under 18 0 0 -talet: kvantitetsförfattare

Född
/död

Orig.
språk

Antal
band

Dumas, Alexandre (père) 1802-1870 fr 280
Dickens, Charles 18 12-1870 eng 219
Carlén, Emilie Flygare- 1807-1892 sv 182
Sue, Eugène 1804-1857 fr 170
Scott, Walter 177 1-18 32 eng 164
Brosbøll, Carl (pseud.: Carl, Carit Etlar) 1816-1900 da 147
Schwartz, Marie Sophie 1819-1894 sv 145
Ingemann, B. S. 17891-1862 da M 3
Marryat, Frederick 1792-1848 eng 138
Bulwer-Lytton, Edward George 1803-1873 eng 123
Mundt, Klara (pseud.: Luise Mühlbach) 18 14-1873 ty 122
Cooper, James F. 1789-1851 eng 122
James, George Payne Rainsford 1799-1860 eng 12 1
Lafontaine, August (pseud.: Freier, G. Miltenberg) 1758-1831 ty 1 10
Markarness, Mathilda Anne 1826-1881 eng 93
Braddon, Mary Elizabeth (pseud.: Lascelles, C.) 18 37-19 15 eng 93
Andersen, H. C. 1805-1875 da 86
Ewald, H. F. 1821-1908 da 81
Saint-Aubain, Andreas de (pseud.: Carl Bernhard) 1798-1865 da 78
Féval, Paul (pseud.: Francis Trollope) 1817-1887 fr 74
Thyregod, Christen A. 1822-1898 da 73
Kock, Paul de (Kock, C-P. de) 179 3-187 1 fr 72
Hackländer, Friedrich Wilhelm 1816-1877 ty 70
Wood, Ellen (pseud.: Wood, Mrs H.) 1814-1887 eng 65
Spielhagen, Friedrich 18 29 -19 11 ty 64
Ponson du Terrail, Pierre Alexis de 1829-187 i fr 64
Lie, Jonas 1833-1908 da 63
Blicher, Steen Steensen 1782-1848 da 60
Gyllembourg, Thomasine 1773-1856 da 59
Wildt, Johannes 1782-1836 da 54
Lever, Charles 1806-1872 eng 54
Dudevant, Aurore (pseud.: George Sand) 1804-1876 fr 54
Lange, Karl (pseud.: Philipp Galen) 1813-1899 ty 52
John, Eugenie (pseud.: E. Marlitt) 1825-1887 ty 52

Collins, Wilkie 1824-1889 eng 49
Verne, Jules 1828-1905 fr 48

Enligt Erland Munch-P etersens bibliografiska forskningar.

sin avhandling far tillfälle att följa de främsta kvan- Kønsroller i litteraturen. En antologi ved Hans
titetsförfattarnas liv på bokmarknaden ända från Hertel. Informations forlag. Kbhvn 1975.
den stund deras popularitet visade sig till dess A . . , 0 . , , r , , , , . Antologin bygger pa en serie artiklar, som pub- — som orta skedde — utgivningen avtynade och , . , , . , . T r i , , j 1 - 1 1  hcerades 1 den danska tidningen Information dog under en ny epok med annan litterär smak och , . , , , , r.. , . . r.. . 011 , under tiden september 1974-oktober 1975. forandrade sociala forhallanden. „  , . 0 , , ,, ,Boken har redigerats sa att den skall kunna

Lars Furuland  täcka och belysa könsrollsproblematiken på ett


