
Samlaren
Tidskrift för

svensk litteraturvetenskaplig forskning 

Årgång 99 1978

Svenska Litteratursällskapet

D istribu tion : Almqvist & Wiksell International, Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa 

en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel. 



REDAKTIONSKOMMITTÉ

Göteborg: Peter Hallberg

Lund: Staffan Björck, Carl Fehrman

Stockholm: Örjan Lindberger, Inge Jonsson

Umeå: Magnus von Platen

Uppsala: Gunnar Branded, Thure Stenström

Redaktör: Docent Ulf Wittrock, Litteraturvetenskapliga institutionen, 

Humanistiskt-Samhällsvetenskapligt Centrum, Box 5 13 , 7 5 1 20 Uppsala

UTGIVEN MED UNDERSTÖD AV

HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FORSKNINGSRÅDET

ISBN  91-22-00198-0 (häftad) 

ISB N  91-22-00167-0 (bunden) 

ISSN  0348-6133

Almqvist & Wiksell, Uppsala 1979



Övriga recensioner 231

å le enn å gråte» kallar Irene Engelstad sin under
sökning av Amalie Skrams sista roman Mennesker. 
Inledningsvis konstaterar Engelstad dels att just 
denna roman rönt ringa uppmärksamhet i forsk
ningen, dels att Amalie Skrams diktning överhu
vudtaget kommit i ny dager de senaste tio åren 
tack vare nya rön inom psykiatrin och de nya 
värderingskriterier, som lancerats av marxistiska 
och feministiska kritiker. I alldeles ovanligt hög 
grad utgör sålunda hennes författarskap en god 
illustration till vad modern receptionsforskning 
hävdar: att förståelsen och värderingen av ett dikt
verk varierar beroende på de bestämda estetiska 
normsystem och den historiska och sociala miljö 
verket mottas i.

Engelstad visar på hur Amalie Skram avslöjar 
det dunkla liv av drifter och galenskap, som döljer 
sig bakom en oklanderlig fasad och kristna ideal, 
hur den erotiska driften leder till social utstötthet, 
om den levs ut, eller till galenskap, om den för
trängs. Något »klart kritisk kvinneperspektiv» 
kan man dock inte finna i romanen, konstaterar 
Engelstad, och läsaren känner sig lurad på konfek
ten. Dessutom är framställningen bitvis oklar. 
Hon vacklar mellan motivanalys och genrebe
stämningar på ett för läsaren förvirrande sätt. Ro
manen ses än som en reseroman, än som en famil
jeroman, men perspektivet fullföljs inte, utan hon 
går över till korta avsnitt om »Latteren» och »Gal
skapen» för att sedan inordna romanen i den »gro
teska realismen» i anslutning till Mikhail Bakhtins 
definition i hans ibland missbrukade bok Rabelais 
and his ivorld. Man saknar m. a. o. en klar linje i 
uppläggningen, och det är skada på ett så lovande 
uppslag.

Metodiskt mera medveten är däremot Janneken 
0verland i sin analys av Cora Sandels »Lykken». 
Novellen handlar om en kvinna, som sedan barn
domen drömt om att fa dansa, men fångas in i 
äktenskap och borgerliga traditioner och tvingas 
förkväva sin längtan. Vid ett tillfälle ger hon emel
lertid offentligen utlopp åt den förträngda driften 
-  gör skandal och spärras in på mentalsjukhus. 
0verland kommer fram till att novellen handlar 
om ett val mellan livet och konsten, och att slutet 
gestaltar en ironisk paradox: psykiskt fri blir hon 
först då hon är inspärrad, medan hon i äktenskapet 
varit fysiskt fri och psykiskt inspärrad.

Det är en tolkning, som är helt övertygande och 
invändningsfri, för att inte säga självklar. Men för 
att komma fram till detta resultat tar 0verland till 
transformationsmodeller av strukturalistiskt snitt 
och schematiska framställningar med pilar, axlar 
och aktanter. Det ser imponerande ut, men som 
ofta är fallet blir själva den schematiska uppställ
ningen självändamål. Det tolkningsresultat som är 
av intresse låter sig alldeles utmärkt formuleras i 
vanliga ord.

Den avslutande studien av Ingard Hauge be
handlar »Ekteskap o g kjasrlighetsdrom i Sigurd 
Hoels romaner». Hauge utgår från Audun Tvin- 
nereims avhandling, Risens hjerte -  en studie i S i
gurd Hoels forfatterskap, där Wilhelm Reichs bety
delse för Hoels syn på äktenskap och sexualitet 
påvisas. Hauge förnekar ingalunda Reichs infly
tande men hävdar, att Hoel egendigen intar en 
annan ståndpunkt än Reich. Hoel har visserligen 
en dyster syn på de konkreta möjligheterna till ett 
lyckligt varaktigt förhållande mellan man och 
kvinna, men Hauge visar med flera övertygande 
exempel på en mera positiv värdering av äkten
skapet som sådant. Det är för ensidigt att se dem 
som ett angrepp på den borgerliga äktenskap sin
stitutionen, menar Hauge. Vad Hoel framför allt 
vänder sig mot är kvinnans ekonomiska beroen
deställning i ett konventionellt borgerligt äkten
skap, men i synnerhet i efterkrigsromanerna står 
det klart, att huvudpersonernas kärleksdröm 
egentligen är en längtan efter att nå fram till ett 
stabilt förhållande, att äktenskapet skulle kunna 
innebära en förhöjd livskvalitet för båda parter. 
Det gäller även en så tydligt Reich-inspirerad ro
man som Fjorten dager f&r} rostnettene, där Ramstad 
görs till språkrör för reichska idéer. Men Ramstad 
har ingen lösning på den centrala hoelska pro
blematiken: brytningen mellan individuell livsut- 
levelse och medmänsklig ansvarskänsla i kärleks
förhållandet. Hauge drar den slutsatsen, att även 
om Hoel tagit djupa intryck av Reich, hyste han 
innerst inne -  medvetet eller omedvetet -  en stor 
skepsis mot dennes livsevangelium.

Gunilla Bergsten

Knut Imerslund: Den estetisk-filosofiske skole i  norsk 
litteraturforskning — mal og metode. Gyldendal 
Norsk Forlag. Oslo 1978.

Ungefär samtidigt som Tomas Forser utgav sin 
antologi Humaniora på undantag? Humanistiska 

forskningstraditioner i Sverige (Norstedts 1978) 
publicerade den norske kritikern och litteraturfor
skaren Knut Imerslund en avhandling om vad som 
brukar kallas den estetisk-filosofiska skolan i 
norsk litteraturvetenskap. Båda dessa böcker ger 
prov på en tidstypisk humanistisk självbesinning 
— en vresigare bedömare skulle kanske hellre tala 
om självbespegling — men på mycket olika vis. De 
litteraturvetenskapliga bidragen i Humaniora på 
undantag? är avfattade i en aggressivt polemisk 
ton och dikteras starkare av en ideologikritisk am
bition än av en strävan efter allsidig sakframställ
ning. Imerslunds avhandling behandlar även den 
en forskningstradition som förf. till väsentliga de
lar står främmande inför, men det har ingalunda



minskat hans omsorg om fakta eller hans vilja att 
göra de behandlade forskarna rättvisa.

Till viss del kan väl skillnaderna förklaras med 
en hänvisning till de olika genrernas krav: dock 
framställs i förordet den svenska boken som en 
resultatsammanställning från ett forskningsprojekt 
och inte som en debattskrift. Ytterligare en förkla
ring finns i valet av material. Särskilt i utgivarens 
egen framställning dominerar sakkunnigutlåtan
den från professorstillsättningar, något som torde 
vara nästan det säkraste sättet att ge en missvisan
de bild av det vetenskapliga vardagsarbetet — det 
är notoriskt att dylika dokument ofta utmärks av 
en komplex kausalitet. Imerslund hänvisar i stället 
till de tryckta meningsutbytena från disputationer. 
Sådana förekommer ju mycket mer sällan i Norge 
än hos oss, och som opponenter fungerar normalt 
de professorer som deltagit i förhandsbedömning
en av avhandlingen. Rimligen kan även här de rent 
vetenskapliga motsättningarna förstärkas av pri
vata orsaker, men debatten förs ändå utifrån mer 
entydigt sakmotiverade utgångspunkter än i pro- 
fessorskonkurrensernas laddade atmosfär.

Vilka de avgörande orsakerna än må vara kan 
från början konstateras att Imerslund skrivit en 
solid och förtroendeingivande avhandling. Med 
den estetisk-filosofiska skolan avses i första hand 
romanisten Peter Rokseth och hans lärjungar från 
1920- och 30-talen, men förf. har följt dess efter
verkningar ända in på 1960-talet. Han har dess
utom ställt in denna nationella skolbildning i ett 
vidare internationellt perspektiv som går långt ut
över tidsgränserna. Den estetisk-filosofiska grup
pen profilerade sig framför allt mot en förhär
skande historisk forskningsinriktning med klart 
positivistisk bakgrund. Denna motsättning mellan 
estetisk och historisk attityd återför Imerslund till 
den arketypiska kontrasten i norsk litteratur, 
Welhaven contra Wergeland, i ett idérikt inled
ningskapitel. Men därutöver ser han den este
tisk-filosofiska skolan som en norsk parallell till 
den internationella reaktion mot positivismen som 
i växlande former präglat den litteraturvetenskap
liga teoridebatten från sekelskiftet.

Det är karakteristiskt att Imerslund starkast be
tonar dessa antiposidvistiska strömningars sam
band med impulser från Croce, Bergson och Hus- 
serl. Den norska idédebatten under 1900-talet har 
på ett helt annat sätt än den svenska varit öppen 
för det kontinentaleuropeiska tänkandet. Till 
denna generella förutsättning skall läggas den san
nolikt viktigare orsaken att den forskarskola han 
undersöker hade sin ämnesförankring inom roma
nistiken. Peter Rokseth blev professor i romansk 
filologi i Oslo 1929, samma år som han disputera
de på den berömda avhandlingen Den franske tra- 
gedie I -  siffran stod för Corneille, men någon del 
II om Racine kom aldrig. En svensk läsare måste
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hålla i minnet de radikalt annorlunda förutsätt
ningarna för norsk litteraturvetenskap — eller rät
tare sagt påminna sig att det är vi svenskar som 
skiljer oss från de flesta länder genom att vi har 
fristående lärostolar i litteraturvetenskap.

Rokseth uppfattade poesin i termer som ofta 
kommer förbluffande nära en nyplatonsk skön- 
hetsmystik, som en outgrundlig gåva till vissa ut
valda individer, och han skilde mellan diktning 
och litteratur på samma sätt som Croce mellan 
poesi och prosa. Det paradoxala -  eller snarare 
tragiskt självklara — var att han i sin forskning 
nästan helt kom att ägna sig åt vad han i teorin 
uppfattade som uppgifter i litteraturstudiets peri
feri, nämligen diktverkens yttre förutsättningar, 
deras materiella ram (språk, versform, genrebe
stämda tankekonventioner) och råstoff (diktarens 
idéer och psykologiska insikter). Därigenom kom 
hans praktiska verksamhet som forskare och lärare 
inte att skilja sig särskilt markant från vad hans 
historiskt orienterade antagonister producerade. 
Imerslund generaliserar inte iakttagelsen vilket el
jest hade legat nära till hands: det är mycket fa 
teoretiska bildstormare som i sin praxis undgått 
ödet att hejdas vid porten till den poetiska upple
velsen. Att utforska diktens utanverk är viktigt och 
spännande nog, och litteraturforskningen har för
visso ingen anledning att strö aska på sitt huvud, 
men vi tvingas ständigt inse våra begränsningar, de 
ofrånkomliga kraven på vetenskaplig verifikation.

Den stora nyttan med undersökningar av Imers- 
lunds typ är just att de ger läsaren anledning till 
eftertanke och jämförelser med egna erfarenheter. 
De rikaste tillfällena härtill erbjuder avhandling
ens fjärde kapitel som behandlar den estetisk-filo
sofiska skolans efterdyningar under 1950- och 
60-talen. Enligt förf. förändrades debattläget just 
o. 1950 inte bara därför att de flesta av skolans 
medlemmar då avslutat sin gärning utan också på 
grund av att bekantskapen med den anglosaxiska 
nykritiken innebar nya förutsättningar. Inom den 
estetisk-filosofiska skolan hade textanalysen stått i 
metodikens centrum, och det kom nu att gälla 
även för sådana forskare som i övrigt tog avstånd 
från dess teoretiska utgångspunkt och därigenom 
också från dess mål. Den vanligaste reaktionen 
inför nykritiken i Norge tycks ha varit densamma 
som i Sverige, ett eklektiskt välkomnande av när
läsningen som ett komplement till den beprövade 
metoduppsättningen. Ett annat kännetecken är 
däremot särpräglat norskt. Inom den tidigare este
tisk-filosofiska riktningen hade nästan all upp
märksamhet ägnats fransk litteratur, men efter 
kriget framträdde forskare inom motsvarande tra
dition som huvudsakligen intresserade sig för 
norsk litteratur, i första hand Daniel Haakonsen, 
sedan 1966 professor i nordisk litteraturhistoria i 
Oslo. I Sverige har vi dessvärre aldrig haft en



Övriga recensioner 233

internationellt orienterad litteraturforskning av 
samma bredd som den norska, och nykritikens 
intåg innebar följaktligen hos oss ingen förändring 
av det stabilt nationella ämnesvalet.

Efter en grundlig genomgång av Haakonsens, 
Asbjnrn Aarnes’ och Else Hnsts teori och prakdk 
gör förf. i en utmärkt sammanfattning ett försök 
till samlad värdering av den estetisk-fllosofiska 
skolan. Han konstaterar då att den stått relativt 
isolerad i Norge: den var präglad av en främmande 
och rikare intellektuell kultur, den franska, den 
reagerade mot den kulturella och politiska radika
lismen före och efter kriget, den avvisade fram- 
stegsoptimismen lika väl som alla former av primi
tivism. På dessa och andra punkter befann sig den

historiska forskningstraditionen vida mer i sam
klang med förhärskande tendenser i samhället. 
Det betyder att den estetisk-fllosofiska skolans 
inflytande inskränkt sig till den internt litteratur
vetenskapliga utvecklingen. Den debatt som in
leddes av Peter Rokseth har enligt förf:s mening 
avsevärt höjt den allmänna medvetenhetsnivån 
inom norsk litteraturforskning vilket han med 
självklar rätt värderar högt. Knut Imerslunds ba
lanserade och kloka redovisning av denna debatt 
bör kunna ge goda och nyttiga impulser även till 
svensk litteraturvetenskap, inte minst som före
döme i den svåra konsten att göra meningsmot- 
ståndare rättvisa.

Inge Jonsson


