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jag nog, att t. ex. Käthe Hamburger kunde ha re
presenterats. Och framför allt saknar jag Wolfgang 
Kayser; han förekommer visserligen i bibliogra
fien, men han hade onekligen varit värd utrymme 
också i själva texten.

Men det är småaktigt att knota inför ett annars 
så generöst och så väl kommenterat urval, som ger 
läsaren en sådan uppsjö på originella, kloka och 
briljanta uppslag, teser och tankar. Det är ett ut
omordentligt nyttigt arbete, och det är med stilla 
lycka man erfar, att utgivarna förbereder motsva
rande volymer om fransk och engelsk romanteori.

Bertil Romberg

Romanteori og romananalyse. Redigeret af Merete 
Gerlach-Nielsen, Hans Hertel, Morten Nojgaard. 
Odense Universitetsförlag 1977.

Romanteori og romananalyse har vuxit fram ur Ro- 
manproblemer, som 1968 utgavs som festskrift till 
Köpenhamnsprofessorn Hans Sorensen. Roman- 
problemer omfattar 24 uppsatser, av vilka 10 med- 
tagits i den nya volymen, som dessutom rymmer 8 
nyskrivna bidrag. De 18 uppsatserna är fördelade 
på tre avdelningar:

1. Romananlyse — nogle grundbegreber og arbejds- 
metoder. Denna avdelning presenterar »grundbe
greber, procedurer og praktiske modeller for den 
der vil arbejde mere systematisk med romananaly
se» (s. 7).

2. Romanteoretiske problemer. Här behandlas 
»nogle principielle og teoretiske problemområder 
omkring romanens förankring i tid og rum og 
omkring fortaellingens og fortaellerens skiftende 
placering mellem virkelighedsreference og fiktivi- 
tet» (s. 8).

3. Punkter og linjer i  romanens historie. I denna 
avdelning studeras »hovedlinjer og hovedvaerker 
i romanens lobende forvandlingshistorie; der er 
lagt saerlig vaegt på genrens konstitutionsperiode 
fra 1500-tallet til 1700-tallet og på dens nyeste 
metamorfoser og omkaedninger fra nouveau roman 
og antiroman til fornyet realisme og dokumenta- 
risme» (s. 8).

Den första avdelningen domineras av Morten 
Nujgaards båda studier »Romanens meddelelsesi- 
tuation» och »Psykologi i romanen». Den första 
uppsatsen har underrubriken »Nogle grundpro
blemer i romananalyse» och har delvis sin ut
gångspunkt i Nojgaards stora arbete Litteraturens 
univers från 1975.

Inledningsvis framhåll-er Nojgaard -  liksom för 
övrigt Staffan Björck i Romanens formvärld — svå
righeten, för att inte säga orimligheten, i att försö
ka ge en romandefinition, som utan att vara vid till 
meningslöshet verkligen täcker romanens skif
tande former och stoff.

Nojgaard försöker i stället komma åt den mo
derna romanens särprägel genom att ta fram be
stämda egenskaper hos vissa texter, som gör, att 
man »med rimelig grad af enighed» kan karakteri
sera dem som romaner. Det finns vissa yttre drag, 
signaler, som med det samma talar om vad det är 
för slags bok vi har framför oss. Signalerna kan 
vara typografiska (t. ex. Norstedts klassiker), 
grammatiska (romanens viktigaste grammatiska 
signal är att den är avfattad i episktpreteritum) och 
semantiska (titelbladsangivelse, introduktion, 
tidsangivelser, autenticitetsbefrämjande inslag). 
Men viktigare är de drag, de grundläggande struk
turelement, som visar i vilken »meddelelsesitua- 
tion», som romanen vill placera oss. Nojgaard vi
dareutvecklar den vanliga kommunikationsmodel
len: avsändare/författare -  budskap/verk -  motta- 
gare/läsare. Han gör ockå den gamla och självklara 
uppspaltningen i författaren (den verklige avsän
daren) och författarpersonen (en röst i texten) el
ler implicit författare. I anslutning härtill har han 
en instruktiv genomgång av problemen kring för
fattarens närvaro i verket, synvinkeln, distans, etc.

Men det är när han kommer in på läsaren, motta
garen, som han presenterar sin stora nyhet. I varje 
text, menar Nojgaard, finns också inbyggd en mot
tagare, en adressat, en implicit läsare, som texten 
hänvänder sig till. Liksom det finns en författar- 
person, så finns det en läsarperson. Hur denna 
läsarperson är beskaffad kan tyckas vanskligt att 
bestämma, men Nojgaard ger en praktisk vägled
ning: försök finna vilken kulturell nivå författaren 
förutsätter hos sina läsare (ordval, främmande 
språk m. m.).

Hur väntas då läsarpersonen hålla sig till förfat
tarens verk? Nojgaard skisserar tre olika »läsar- 
hållningar»:
A. Den accepterande hållningen, dvs. den där lä
saren förhåller sig positiv till det berättade. Ex.: 
Rousseau, La Nouvelle Héloise.
B. Den avvisande hållningen. Förekommer i t. ex. 
den satiriska romanen, där den avvisande inställ
ningen ofta uttrycks indirekt. Ex.: Thackeray, Va
ni ty Fair.
C. Den neutrala hållningen, som torde överväga. 
Ex.: Robbe-Grillet eller Mauriac.

Tankarna om författarperson och läsarperson ap
plicerar Nujgaard i tillämpliga delar och nya kons
tellationer på Madame de La Fayettes La Princesse 
de Cléves, när han i uppsatsen »Psykologi i roma
nen» ställer upp en allmän modell för psykologisk 
romananalys. Hans Boll Johansens »Sproget, 
logikken og romanens teori» har underrubriken 
»Balancen mellem teori og empiri i modelltaenk- 
ningen». Den har en ypperlig introduktion om vad 
en modell egentligen är och hur den syftar till 
åskådlighet och förändring. Han anknyter i fort



sättningen till A. Greimas och tar t. ex. upp defini
tioner på roman och novell. En viss risk för att den 
logiska exercisen blir självändamål föreligger 
dock. Men när Boll Johansen i sin andra uppsats 
»Roman og rum» kommer fram till ett stycke 
konkret romananalys, som analysen av landskapet 
i La Chartreuse deParme, fascineras man.

Festföremålet från Romanproblemer, Hans Snren- 
sen, bidrar i denna volym med »Om teorier og 
romaner», som är ett försök till »opstilling af mo
del for romananalyse». Hans uppsats spänner över 
många problem men hans modell är icke -  som 
han själv också påpekar -  genomarbetad.

Anne E. Jensens »Lidt om den auktoritative 
forfatter» är en klar och elegant översikt över de 
skiftande uppfattningarna av berättarens roll i ver
ket. Hon följer utvecklingen från Henry James 
och Percy Lubbock, enligt vilkas estetik berättaren 
alltmer försvinner ut ur verket och »telling» först 
far vika för »showing» till dess att Booth och 
andra återigen för fram berättaren i triumf.

Nils Soelbergs uppslagsrika uppsats »Romanens 
nulpunkt» tar sin utgångspunkt i förhållandet 
verklighet/fiktion och behandlar romaner, där för
fattaren medvetet låter dess fiktiva karaktär skina 
igenom. Han exemplifierar med Gides Les 
Faux-Monnayeurs, Poes The Fall of the House of 
Usber och Robbe-Grillets Le Voyeur och La Maison 
de rendez-vous och försöker finna vad han kallar 
»romanens indre spejling», dvs. den fasta punkt, 
»bevaegelsens nulpunkt, hovorom romanens ver- 
den drejer sig bort fra en ydre virkelighed og ind i 
tekstens univers» (s. 156).

Romanisten Knud Togebys korta men lysande 
»Romanens metamorfoser» ger ett fågelperspek
tiv på den franska romanen från Koman de Thébes 
till Robbe-Grillet och Butor. Togebys tes är, att 
ordet roman inte bara betyder »en text på franskt 
folkspråk» utan också en »text som översatts från 
latin till franska». I sin utomordendigt intressanta 
uppsats gör Togeby gällande, att ordet roman i 
följd av denna sin etymologi innebär, att en episk 
text utsättes för ett språkskifte, ett formskifte, och 
han spårar dessa kännetecken i olika etapper av 
den franska romanens historia. Titeln på uppsat
sen innehåller alltså två ord, som i grunden bety
der detsamma (s. 161).

Morten Nnjgaard mäter romantiden i Lazarillo 
deTormes och försöker med utgångspunkt från »de 
uprecise talangivelser» kasta nytt ljus över roma
nens genretillhörighet, och Merete Ger- 
lach-Nielsen begrundar ett allegoriskt kopparstick 
ur Furedéres Nouvelle Allégorique ou Histoire des 
derniers Troubles arrivés au Roy au me d’Eloquence 
(1658), som visar hur romanen kämpar för en plats 
i genrernas hierarki.

Den engelska romanens nästan samtidiga båda
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mästerverk från början av 1700-talet far var sitt 
monografiska närstudium. F. Billeskov Jansen un
dersöker tendensromanens estetik sådan den ma
nifesteras i Gulliver’s Traveis, medan Snren Schou 
gör en marxistisk tolkning av Robinson Crusoe. Det 
är två skilda skolor och generationer, som här 
kommer till tals. Sven-Aage Jergensen gör en ge
nomgång av Wielands romanföretal i »Fortale og 
fiktionsbevidsthed». Författaren börjar med 
Blanckenburgs mästerliga Versuch iiber den Roman 
(1774), där Wielands Agathon sättes mycket högt. 
Jnrgensen menar, att Wieland hade att räkna med 
en romanläsande publik, som behövde bibringas 
en ny fiktionsmedvetenhet. Därför passar Wieland 
på att i sina romanföretal pedagogiskt utnyttja ut- 
givarfiktionen »til at skabe afstand mellem læse- 
ren og det berettede og til at forhindre en naiv og 
ukritisk identifikation» (s. 224). Hela denna appa
rat ingår som en del i strävandena under 1700-ta- 
let att fa romanen betraktad som en fullvärdig 
litterär genre.

I sin uppsats om Die Aufzeichnungen des Malte 
Laurids Brigge visar Steffen Steffensen hur Rilkes 
roman är besläktad med den moderna romanen. 
Den har föga handling, den är mera analys än 
berättelse. Komparativt sätter Steffensen Rilkes 
roman i samband med den romantiska romanen. 
Han pekar på t. ex. upplösningen av den kronolo
giska kompositionen, motivet döden som förloss
ning, och slutar med en jämförelse mellan lyrikern 
Novalis, som skrev romanen Heinrich von Ofter- 
dingen och lyrikern Rilke som skrev romanen om 
Malte Faurids Brigge.

Två andra moderna romanförfattare, vars språk 
också står lyriken nära, Claude Simon och Natha
lie Sarraute, behandlas i en instruktiv och elegant 
analys av Einar Tassing, »Tre studier i ny fransk 
romankunst».

Peter Hallberg tar upp ett helt annat drag i den 
moderna romanen, nämligen dokumentarismen. I 
»Dokumentarisk berättarkonst» som är en omar
betad och kraftigt utvidgad version av hans »Do
kument, engagemang, fiktion» i Nordisk Tidskrift 
1970, inleder han med att diskutera olika defini
tioner av dokumentarism och ger därefter en fö
redömlig innehållsredogörelse, som här citeras:

»Den följande presentationen inleds med en 
summarisk erinran om dokumentarismen i roma
nens äldre historia. Därefter illustreras vågen av 
modern dokumentär prosa med några välkända 
arbeten i 1960-talets och 1970-talets amerikanska 
och tyska litteratur. Huvudvikten kommer emel
lertid sedan att läggas vid återspeglingen av denna 
utveckling i nordisk litteratur, framför allt den 
svenska, där dokumentarismen har fatt markanta 
och mångskiftande uttryck. Slutligen ställs för
söksvis frågan, varför dokumentärromanen, eller
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den litterära dokumentarismen på det hela taget, 
har kulminerat så påtagligt och tilldragit sig så stort 
intresse under senare tid» (s. 256).

Hallberg håller vad han lovar och mer till. Hans 
grundliga och uppslagsrika genomgång av den do
kumentariska berättarkonsten behandlar både fak
tareportage och ren fiktion och framför allt gräns
området dem emellan. De frågeställningar han 
behandlar, kommer igen -  som så många andra -  i 
Hans Hertels stora uppsats, som avslutar volymen.

Hans Hertel svarar för två bidrag till volymen; 
det ena är »Anti-roman og selvopger», som be
handlar Moravias roman Uattenzione och dess be- 
rättarproblematik, det andra är den 100-sidiga 
uppsatsen »Romanens krise (?) og det episke be
hov», som har undertiteln »Tendenser i 1960’er- 
nes og 7o’ernes roman og romanteori i litteratur- 
sociologisk belysning».

Hertels första uppsats vidgar sig från att behand
la Moravias roman till att ge synpunkter på den 
moderna romanen och berättarens roll över hu
vud; romanen som anti-roman och meta-roman 
diskuteras med sakkunskap och överblick.

Samma egenskaper utmärker Hertels andra 
uppsats som är en ambitiös, lärd och klar översikt, 
som otvivelaktigt hör till de mest vägande bidra
gen i boken. Hertel tar här sin utgångspunkt i den 
omstrukturering av romangenren, som ägt rum 
genom antiromanens och dokumentarismens ut
veckling. Han karakteriserar sin uppsats som 
»presentation of nogle hovedtendenser isaer i 
skandinavisk, fransk og angelsaksisk roman, ro
mankritik og romanforskning siden 6o’erne -  med 
beskeden skaeven til andre lande og kunstarter» 
(s. 320).

Hertel diskuterar först (I) den litterära institutio
nen och dess dubbla karaktär och tar sedan i stora 
avsnitt upp (II) romanens generella strukturnivå, 
(III) romanens problem rörande materiell produk
tion och litteraturekonomi, dvs. romanen, bok
marknaden, publiken, (IV) frågor kring romanens 
genrer; romanforskning och romankritik, antiro- 
man och metaroman, och slutligen (V) den mo
derna romanens utveckling och position.

De täta dödförklaringarna av romanen och talet 
om romanens kris -  som Lämmert f. ö. påpekat 
numera får anses ingå som en fast beståndsdel i 
varje aktningsvärd roman teori -  har ingen vän i 
Hertel, som upprepade gånger talar om det episka 
behovet. Han vill också ha kvar berättaren; han 
menar, att det finns en i ögonen fallande konstans i 
både det episka behovet och i den episka grundsi
tuationen: någon berättar för någon. Hertel citerar 
också Kampmanns fyndiga Voltairetravesti: »hvis 
fiktionen ikke eksisterede, ville man opdigte den» 
(s. 3 54)·

I slutavsnittet summerar Hertel några huvud

punkter i romanens utveckling och omstrukture
ring, bland vilka han särskilt uppehåller sig vid

omfunktioneringen av romanens delgenrer »til al- 
ternative formål» -  så blir t. ex. den moderna ut
vecklingsromanen snarare en socialiseringsprocess 
än individuationsprocess;
tendenser till genreblandning och öppen roman
struktur;
den episke berättarens återkomst -  processen går 
tillbaka från »showing» till »telling»; 
rörelsen mot självbiografisk roman och konfessio
nell dokumentarism.

Hertels uppsats kan naturligtvis ibland fa det 
drag av skeppskatalog, som är varje forsknings
översikts öde. Men det väger lätt mot den klara, 
kloka och väldisponerade överblick över ett stort 
och snårigt men väsentligt stoff, som vi får.

Och slutomdömet om Hertels uppsats bör gälla 
hela volymen Romanteori og romananalyse. Med 
detta verk har vi fatt ett arbete som är en represen
tativ uppvisning av romanforskningens olika me
toder och områden. Den kommer att ge uppslag 
till fortsatt forskning och den kommer självfallet 
att bli utnyttjad som handbok i den akademiska 
undervisningen för alla stadier från grundutbild
ningen och uppåt.

Bertil Romberg

Lars Hartveit: The Art ofPersuasion. A Study ofSix  
Novels. Universitetsförlaget, Bergen-Oslo-Tromso 
1977·

Hartveit, som är en av de två professorerna i eng
elsk litteratur vid universitetet i Bergen, studerar 
i detta arbete de tillvägagångssätt som sex mycket 
olika romanförfattare använder för att forma och 
leda läsarens reaktioner. Det är två element han 
därvid särskilt iakttar: författarnas strukturskapan- 
de, behovet och viljan att ge ett mönster åt verk
lighetens råmaterial; och »emphasis», olika meto
der att framhäva det som skall förmedlas i roman
formen.

De sex undersökta romanerna är Pamela, Silas 
Marner, The Mayor of Casterbridge, A Passage to 
India, Brighton Rock och A Clockwork Orange. Ma
terialet förefaller alltså disparat men är valt med 
två klart fattade avsikter: dels är detta romaner vari 
det mänskliga predikament som består av isolering 
och kontaktsvårigheter i en likgiltig eller fientlig 
värld är framträdande; dels har Hartveit sett det 
som möjligt att låta romanerna illustrera olika slag 
av emfas — i Silas Marner till exempel hur temat 
isolering—gemenskap framhävs konkret genom 
bilden av stängda och öppna dörrar, och i Hardys 
berättelse hur författaren-berättaren låter en av


