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178 Recensioner av doktorsavhandlingar

man inte att förstå särskilt mycket av den. Att 
Sandemose vid tiden för dess tillblivelse kunde 
skriva artiklar med marxistisk terminologi och 
synvinkel är en annan sak.

Sandemoses grundläggande frigörelsemotiv är 
fortfarande naturalismens — »kulturradikalis
mens» som sätter den enskilde i motsats till mas
san och dess förtryck.

Nu är naturligtvis detta med det litteraturhisto- 
riskt-ideologiska traditionssammanhanget inget 
som man s. a. s. direkt kan lyfta ut ur romanens 
helhet. »Ideologin» är ju inget självständigt ele
ment utan endast ett av de viktigaste organiseran
de strukturelementen för skildringen.

Det här samspelet hade nog kunnat komma 
fram tydligare i avhandlingen. Avsnittet om Kom
positionen är sålunda litet väl tunt. Det är t. ex. 
intressant att se, att kapten och styrman far rätt 
konventionella personpresentationer. Kaptenen 
gestaltas t.o. m., kan det väl sägas, utifrån en 
gammaldags naturalistisk schablon med bastant 
psykologi, som ett regelrätt »porträtt» gjort av en 
auktoritär berättare. Å andra sidan har vi dels 
Kocken, om vars bakgrund vi knappt får veta nå
got i romanen, dels Prästen, vars gestaltning kan 
sägas följa ett psykoanalytiskt böjningsmönster. 
För sig placerar sig »Gullhästen», vars hela appari
tion är av romantiskt märke.

Överhuvud innehåller romanen — helt på linje 
med dess »intertextualitet» — olika skikt av berät- 
tartradition: här finns partier av konventionell be
rättarkonst, vid sidan av djärva symbol-mytiska 
skildringar, inte minst i återgivningen av de inre 
monologerna och komplicerat sammansatta meta
forer för skeendet (råttan, tigern).

Därdll kommer ju de inte minst berättartek- 
niskt intressanta för- och efterstycken, som -  och 
det visar Alfredsson fint — bryter upp den slutna 
fikdonen och gör det berättade till ett exempel av 
en allmän-evig mydsk sanning.

Det är i allt detta som romanens »ideologi» 
realiserar sig.

Alfredssons analys är endimensionell; den plat
tar ut de komplicerade sammanhangen. Hennes 
tolkning blir alltför schematisk. Är, för att ta ett 
tydligt exempel, kaptenen verkligen »represen
tant både för kapitalistklassen och den politiska 
makten» (s. 118), så är han det på ett mycket 
abstrakt plan — det finns massor av förvandlingar 
att ta hänsyn till för att komma ner på romanens 
eget plan.

Behållningen av denna avhandling förefaller 
mig vara — förutom dess djärvhet — en del detalj
tolkningar av romanens intrikata symbolik. Jag 
tänker t. ex. på analysen av Prästens medvetande
former och hans komplicerade sexualitet. Eller på 
analysen av Råttans sammansatta betydelseladd
ning i romanstrukturen. Det är ett utmärkt klargö-

ringsarbete! Vidare på den förtjänstfulla utred
ningen om hur termerna från En flykning om Jan- 
temedvetandets utveckling ur »formalism» till 
»sentimentalism» kan bringas att belysa personer
nas medvetandetyper i VPH. Här har Alfredsson 
gjort ett arbete, där åtskilligt kommer att stå sig 
och där romanens mening fördjupas för läsaren.

Kurt Asp el in

Texten är sammanställd av Tomas Forser på basis av 
Aspelins koncept för fakultetsoppositionen.

Ronald Dee Vaverka: Commitment as Art. A Marx
ist Critique of a Selection of Alan Sillitoe’s Political 
Fiction. Studia Anglistica Upsaliensia 35. Uppsala 
1978.

Syftet med denna avhandling anges vara att be
stämma på vad sätt och i vilken utsträckning ett 
urval av Sillitoes politiska berättelser är konstnär
ligt lyckade; en målsättning som från början till 
slut präglas av renlärig trosvisshet utan skymt av 
tvivel på att en sådan estetisk värdering är objektiv 
och oemotsäglig. Man utgår från ett antal heliga, 
allmänneliga sanningar — som t. ex. djupsinnighe
ten att alla litterära verk är i grund och botten 
politiska — man citerar Lenin åtminstone en gång, 
Lukåcs mer än en, man ser till att ivrigt hamra med 
orden dynamisk, dialektisk, sociopolitisk, interak
tivt förhållande, klassplittrat samhälle och aliena
tion, och till slut har man läsaren i det tillstånd 
man inte vill ha honom: trött på floskler och road 
av naiv dialektik. För denne avhandlingförfattare 
finns inga hinder på vägen till övertygelse. Redan i 
undersökningens inledande skede, innan analysen 
av de enskilda verken påbörjats, fastslås sanning
arna om dem. Andra kritiker avfärdas som klass- 
bundet fördomsfulla (vilket då får antas inte gälla 
den egna ståndpunkten). Lämpliga citat av rätt ull 
följs av en kommentar som visar att författaren 
uppfattar (eller väljer att uppfatta) dem som nå
gonting bevisat. En definition av begreppet rea
lism nås utan svårighet på mindre än en sida ge
nom hänvisning till ett citat och utan diskussion av 
andra ståndpunkter.

Tendensen att ta undersökningsföremålet på 
djupaste allvar, att nödvändigtvis fa en behandlad 
författare att te sig märkvärdigare än han kanske 
egentligen är, delar Dee Vaverka onekligen med 
kritiker av helt annan politisk åskådning, men det 
gör knappast saken bättre. Om sig själv har Sillitoe 
sagt att han inte vill uppfattas som arbetarklassför
fattare utan som romanförfattare rätt och slätt; 
samtidigt har han självfallet inte dolt sin naturliga 
vänsterinriktning och sin naturliga skepsis mot 
samhällsordningen i hemlandet. Om Saturday
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Night and Sunday Morning har han yttrat att han 
inte hade någon teori eller formel för berättelsen, 
men att han ville visa att arbetarklassen gjorts and
ligen svältfödd. För Dee Vaverka blir boken sna
rast en helig skrift i klasskampens tjänst. De kri
tiker som sett den som episodisk har haft alldeles 
fel: upproriskheten mot etablissemanget blir för 
Dee Vaverka dess konstnärligt sammanhållande, 
sociopolitiskt förankrade princip (och andra prin
ciper för litterär väsentlighet än ett sociopolitiskt 
perspektiv avfärdas som ingenting värda — som 
för en del andra marxistiska litteraturkritiker finns 
det egentligen endast en sorts litteratur). Det be
reder författaren en viss svårighet att huvudperso
nen i berättelsen, Arthur Seaton, inte är någon 
särskilt fläckfri representant för sin klass, att han 
begår handlingar som ter sig moraliskt tvivelaktiga 
ur vilken sociopolitisk synvinkel man än betrak
tar dem. Men lösningen är enkel: sådan har han 
gjorts, inte av sin skapare (dvs. Sillitoe) utan av 
samhället. För att komma ur sitt dilemma tvingas 
förf. säga att Sillitoe genom att inte välja en ty
pisk arbetare vid maskinsvarven undvikit den för
vrängning av verkligheten som det skulle ha inne
burit att ge en okänslig beskrivning av arbetar
klassen. Skall man alltså fatta det så att en berät
telse om en mera »normal» efler typisk arbetare 
skulle ha blivit en sämre litterär produkt? Det 
förefaller i så fall vara en betänkligt nedlåtande syn 
både på Sillitoe som författare och på arbetarklas
sen i gemen. Det håller knappast att som motar
gument påstå, som förf. gör, att icke vänstertill
höriga romanförfattare endast skapat arbetarscha- 
bloner eller framställt klassen som en grå massa. 
Exemplifiering ges inte, och påståendet kan för
stås gendrivas med hänvisningar långt bort i 1800- 
talet.

Analysen av berättelsen »The Loneliness of the 
Long-distance Runner» är inte i samma grad präg
lad av det dogmbundna, i varje fall inte till tjatig
het, och den blir också mera inträngande utan att 
därför vara ovedersäglig.

Inledningsvis polemiserar förf. mot de kritiker 
som ansett att Sillitoe i några arbeten blivit så 
uppenbart propagandistisk att detta gått ut över 
den litterära kvalitén; samtidigt tycks han glömma 
att han redan på s. 2 förklarat att »some of Silli- 
toe’s other works of an explicitly political quality 
are not quite as successful». Hade det inte varit 
ett gott tillfälle att'genom att rycka in dem i un
dersökningen visa på vilka sätt de behandlade ar
betena är mer litterärt kvalificerade?

Avslutningsvis ges några reflektioner om att 
visst vore det önskvärt om Sillitoe hade en arbe- 
tarpublik, och visst har han det, på en argumenta- 
tionsnivå som näppeligen hör hemma i en akade
misk avhandling.

Erik Erykman

Mette Winge: Dansk bornelitteratur 19 0 0 -19 45. 
Gyldendal. Kbhvn 1976.

Under 1970-talet har barnlitteraturforskningen 
gradvis etablerats inom ämnet litteraturvetenskap.
I och med att undervisning i barnlitteratur sedan 
1970 är obligatorisk vid universiteten för blivande 
svensklärare har helt naturligt behovet av forsk
ning i ämnet växt sig starkare. Aktiviteten på det 
så gott som helt obearbetade barnlitteraturfåltet 
har också varit stor under de senare åren. Ett 
numera avslutat treårsprojekt rörande barnlittera
tur som med medel från Riksbankens Jubileums
fond drivits i samarbete mellan de litteraturveten
skapliga institutionerna i Uppsala och Stockholm 
har i detta sammanhang betytt mycket. Flera vikti
ga forskningsresultat har delvis tack vare detta 
projekt kunnat presenteras. Men det är inte bara i 
Sverige som man kan notera ett livaktigt forsk
ningsintresse kring barn- och ungdomslitteratur. I 
Danmark finner man likaså ett starkt engagemang 
för frågor som rör barnböcker och barns läsning. 
En rad viktiga och intressanta antologier har publi
cerats, t. ex. Burn o g ungdomsbuger (red. Sven 
Muller Kristensen och Preben Ramluv) 1969, 
Burn, Litteratur, Samfund (red. Pil Dahlerup) 
1972 och Analyser af dansk burnelitteratur (red. 
Fleming Mouritsen) 1976. Den danska barnlittera
turforskningen har framförallt inspirerats av pro
fessor Sven Muller Kristensen i Köpenhamn. Met
te Winge nämner också honom i förordet till sin 
avhandling — den första i Danmark i ämnet barn
litteratur — Dansk Burnelitteratur 1900-1945 
med saerligt henblik på burneromanen, som venti
lerades vid Köpenhamns universitet hösten 1976.

Mette Winge som är litteraturvetare och biblio
tekarie har tidigare gett ut ett arbete om dansk 
barnbokskritik och en förteckning över danska 
läseböcker. Hennes avhandling, som är mycket 
omfattande och detaljerad, är huvudsakligen litte- 
ratursociologiskt inriktad. Författarinnans syfte är 
att som hon själv uttrycker det »beskrive en 
vaesendig del af den danske burnelitteratur, som 
udkom i årene fra århundredskiftet til besaettel- 
sens ophur». Som titeln anger koncentrerar hon 
sig på »barnromanen», dvs. en längre samman
hängande berättelse, en genre som blev allt vanli
gare kring sekelskiftet och då utträngde den tidi
gare förhärskande genren barnnovellen. Det är 
bl. a. därför som Winge väljer att lägga startpunk
ten för sin studie till år 1900. En annan orsak är att 
hennes arbete på detta sätt blir en naturlig fort
sättning på Inger Simonsens skildring av den äldre 
danska barnlitteraturen i Den danske Burnebog i 
det 19. århundrede, som går fram till 1800-talets 
slut. Valet av startpunkt förefaller välmotiverat. 
Däremot syns den senare tidsgränsen, 1945, vara 
satt mera slumpartat. Någon nyorientering i barn-


