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argumentiert hier sehr viel konservativer als 
Broch selbst und scheint völlig unbeeindruckt von 
den ausführlichen Studien Lukacs’ zum histori
schen Roman, den Landgren sonst mehrfach zi
tiert. Aber auch die Diskussion, die in der Emigra
tion zwischen den verschiedenen Repräsentanten 
der deutschen Literatur über den historischen 
Roman geführt wurde ist fast spurenlos an Land
grens Objektivismus vorbeigegangen wie auch die 
vielen Überlegungen zum gleichen Thema, die 
man bei schwedischen Autoren und Literaturwis
senschaftlern bis in die 50er Jahre hinein belegen 
kann.

Schemenhaft wie die Dimension des Histori
schen bleibt bei Landgren auch die Kategorie des 
Realistischen, ja beide Begriffe werden bei ihm 
geradezu austauschbar: Der Tod des Vergil ist ein 
historischer Roman, weil sich der Autor hier kon
kret verifizierbarer Gestalten und Daten bedient, 
die realiter einer bestimmten Epoche der Mensch
heitsentwicklung angehören. Mit anderen Wor
ten: weil die im Roman verwendete Gestalt histo
risch ist, ist sie auch realistisch. Damit gelingt es 
Landgren, die ganze Argumentation zu einem 
blossen philologischen Problem zu machen: kann 
er die Struktur des Werkes nur widerspruchslos 
beschreiben, lassen sich die stofflichen Elemente 
rückstandslos rekonstruieren, muss auch das Pro
blem des realistischen, historischen Romans als 
wissenschaftlich gelöst gelten.

Dass Landgren gelegentlich selbst stille Zweifel 
an dieser Argumentation hat, deuten die unaus
gesprochenen Fragen seines ersten Kapitels an: ist 
nicht die Zeit, in der Der Tod des Vergil entstand 
für die Konzeption und die Deutung des Werkes 
ebenso wichtig wie die Analyse des stofflichen 
Gehaltes und der methodischen Verarbeitung? Ist 
in den verschiedenen Entwürfen, Umarbeitungen 
und Teilen nicht das Bewusstsein des Autors er
kennbar, dass er sich in seinem Werk vor allem 
mit seiner eigenen Zeit auseinandersetzt, dass die 
Behandlungsweise, die Frage- und Problemstel
lung abhängig sind von seinen eigenen sozialen 
Bedingungen? Gerade den Entstehungsbedin
gungen und ihren Konsequenzen für die endgül
tige Werkgestalt aber widmet Landgren nur ein 
begrenztes Interesse. Er analysiert und interpre
tiert die historischen Quellen, die Broch für seine 
Gestaltung Vergils benutzte, erläutert die psycho
logischen und erkenntnistheoretischen Methoden, 
die ihn bei der Gestaltung seines Gegenstandes 
beeinflussten. Es gelingt Landgren auf diese 
Weise, seine ursprüngliche Faszination durch das 
Werk Brochs wissenschaftlich zu objektivieren, 
ohne indessen dem Leser die Vorstellung zu ver
mitteln, was eigentlich der Anlass für diese Faszi
nation gewesen ist. Die Faszination durch Broch 
liegt ja nicht in dem Umstand, dass man es mit

einem gelehrten Dichter zu tun hatte, an dessen 
versteckten Anspielungen man die Solidität der 
eigenen humanistischen Bildung überprüfen 
kann. Was an Broch besonders auffällt, ist ein 
geradezu rührendes Pathos, mit der eine stupende 
humanistische Bildung beschworen wird. In ihr 
fand der Autor Erklärungen für Vorgänge, die ihm 
in der Wirklichkeit der eigenen Zeit unerklärlich 
blieben, sie entschädigte und tröstete ihn für die 
Isolation in der Emigration. Landgren rekonstru
iert den poeta doctus, den Humanisten und Mysti
ker Broch. Aber seine Studie bleibt eigentlich das 
schuldig, was auch Teil der typologischen Metho
de ist, nämlich die Exegese dessen, was die Analo
gie über das rein Formale hinaus wesentlich an 
ihren Vergleichsgegenstand bindet.

Leider hat es der Verf. auch versäumt, die tech
nische Fertigstellung seines Buches sorgfältig zu 
überwachen. Eine Vielzahl von Druckfehlern, un
korrekte Silbentrennung in den vielen deutschen 
Zitaten und eine Reihe elementarer grammati
scher Fehler in der deutschen Zusammenfassung 
erschweren die sachliche Auseinandersetzung mit 
den Thesen des Autors.

Gerd Müller

Staffan Bergsten: Mary Poppins and Myth. Studies 
published by The Swedish Institute for Children’s 
Books. No 8. Almqvist & Wiksell International. 
Sthlm 1978.

Staffan Bergstens komparativa och analytiska stu
die över Pamela Travers’ Mary Poppinsböcker är 
betydelsefull, därför att den placerar in dessa 
barnböcker -  eller, om man så vill, allåldersböcker 
-  i sitt litteraturhistoriska sammanhang. Boken är 
dessutom präglad av författarens förtjusning över 
sitt ämne. Det är ett nöje att läsa den, och till detta 
bidrar också de välvalda och belysande illustratio
nerna.

Pamela Travers föddes i Australien 1906 men 
blev tidigt påverkad av gamla världens berättare, 
inte minst av irländsk litteratur och sagoskatt -  
fadern var nämligen irländsk emigrant. De biogra
fiska data, som Bergsten lägger fram, styrker hela 
tiden hans tes om sambandet mellan Travers 
böcker och den stora klassiska och mytiska littera
turen. Men också utan detta stöd skulle hans jäm
förelse vara hållbar. Bergsten pressar aldrig sitt 
material. Genom de sammanhang han skisserar, 
avslöjar han övertygande berättelsernas associa- 
tionsbakgrund och Travers medvetna avsikt att 
genom myter och sagor uttrycka människans in
nersta upplevelser.

Bergsten visar hur komplicerade Pamela Tra
vers berättelser är, trots en skenbar enkelhet och
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vilka vida perspektiv de öppnar mot skilda tider 
och kulturer. Den vind, som förde med sig bud
skap skrivna på höstlöv in i barnen Banks’ barn
kammare, blåste inte den en gång också genom 
Aeneiden? Ormsymboliken i berättelsen om Mary 
Poppins’ födelsedag har anknytning både till Ge
nesis och Johannes evangelium, till gnosticismen 
och till Yeats’ teosofiska teorier. Den kosmiska 
dansen runt Vintergatan i kapitlet Den lediga kväl
len avslöjar inte bara Mary Poppins himmelska 
ursprung utan har också mäktiga förebilder: Dan
tes Divina Commedia, den indiska guden Shiva, 
sfärernas harmoni hos Pytagoras . . .  Hela tiden har 
dock Bergsten en distans till sina teorier. Han är 
medveten om att berättelsernas mytiska mönster 
endast är en startpunkt. Travers inbillningskraft 
leder henne ofta till ett mål på långt avstånd från 
ursprunget. Det är nya myter hon skapar. Moder
na myter, som liksom de uråldriga kan förse oss 
med förebilder för vårt dagliga liv.

Styrkan i Mary Poppins and Myth är Staffan 
Bergstens hemmastaddhet i den världslitteratur, 
som är vuxenlitteratur. Detta är förutsättningen 
för att just den komparativa delen av hans studie 
kunnat bli så omfattande. Men denna styrka är 
samtidigt en svaghet. Det märks att Staffan Berg
sten inte har en barnboksforskares kunskaper och 
associationer. Han tycks t. ex. inte ha reda på att 
Gunilla Noreen i De skrev för bam (red. C.-A. 
Lövgren, Lund 1977) gjort samma koppling som 
han själv mellan irländare som Yeats och Russel 
och Travers’ intensifierade intresse för keltisk myt 
och saga. Och visst kan det vara av värde att för 
engelskspråkiga läsare presentera Göte Kling- 
bergs (och Anna Krügers) definitioner av vad de 
kallar fantastiska berättelser, »fantastic taies». 
Men det engelska begreppet för både sådana be
rättelser och sagor om mytiska världar är ju »fan
tasy». I en bok, som vänder sig till engelska och 
amerikanska läsare bör man väl åtminstone ge en 
antydan om den moderna fantasydiskussionen, 
som bl. a. förs i USA.

Och så ett rent praktiskt problem. Det vållar 
läsaren extra arbete att boken inte har ett person- 
och titelregister eller åtminstone en samlad littera
turförteckning.

Men dessa mindre anmärkningar bör inte un
danskymma det viktiga faktum, att Staffan Berg
sten har infogat en modern saga i det litterära 
sammanhang, där den hör hemma -  utan att avskil
ja barnlitteraturen som en art för sig. Han har 
visat, hur dagens människor via Travers böcker 
träder in i det förflutna, samtidigt som det för
gångna får nytt liv i det närvarande. Det var, slutar 
Staffan Bergsten sin bok, en fläkt från denna my
tiska tidlöshet, som blåste in Mary Poppins till 
familjen Banks på Körsbärsvägen nr 17.

Y  ing Toijer-Nilsson

Lena Fridell (red.): Bilden i barnboken. Stegelands 
förlag. Gbg 1977.

Barnboksforskningen har under det senaste de
cenniet fått vind i seglen, de första avhandlingarna 
vid de litteraturvetenskapliga institutionerna har 
kommit och man kan notera att forskning om 
barns läsning nu också pågår inom många olika 
ämnesområden. Amnesmässigt var pedagogiken 
först med Göte Klingbergs grundläggande avhand
ling om den svenska barnbokens historia (1964). 
Vid utforskningen av ett nytt ämnesområde -  
som det i barnlitteraturens fall är fråga om — blir 
metodfrågorna betydelsefulla. Forskning kring 
barnlitteratur inbjuder också till tvärvetenskapliga 
studier. Det finns många gånger anledning att an
knyta till andra discipliner: konstvetenskap, psy
kologi, pedagogik, språkvetenskap, folklivsforsk- 
ning kan alla bidra med viktiga aspekter vid studiet 
av litteraturen för barn.

Ett exempel på samarbete mellan litteraturveta- 
re och konstvetare är antologin Bilden i barnbo
ken, redigerad av litteraturvetaren Lena Fridell. 
Boken ingår som nr 7 i Skrifter utgivna av Svenska 
barnboksinstitutet. Den är ett resultat av barn- 
boksgruppens vid litteraturvetenskapliga institu
tionen i Göteborg strävan att finna metoder att 
analysera bilder och relationen mellan text och 
bild, som Lena Fridell framhåller i förordet. Bil
den i barnboken är lättläst och engagerande samti
digt som den är vederhäftig och vetenskapligt un
derbyggd. Den ger flera uppslag till kritisk och 
konstruktiv granskning av bilden och texten i 
barnboken och inom undervisningen i ämnet 
kommer den säkert att bli till stor nytta. Också 
bildens ekonomiska villkor på bokmarknaden blir 
belysta i några bidrag. Andra litteratursociologiska 
aspekter som illustratörernas arbetsförhållanden, 
deras ekonomiska och sociala villkor, rekrytering
en av illustratörer och samarbetet författare/illu
stratör hade också varit värdefullt om man blivit 
orienterad i.

Den kvalitativa nivån på de olika uppsatserna 
varierar givetvis. För det metodiskt mest intres
santa bidraget svarar konstvetaren Gustaf Caval- 
lius som med utgångspunkt från Jan Lööfs bilder
bok Sagan om det röda äpplet exemplifierar hur 
man analyserar bilder och förhållandet mellan bild 
och text. Han vill belysa bildernas uttrycksmöjlig
heter och deras förutsättningar att på ett självstän
digt sätt utforma innehållet i en bok. Samtidigt ger 
han en generell modell för analys av en bilderbok: 
han beskriver hur man kan studera bildernas 
kompositionella stil, associationer och handlings
mönster och presenterar olika analytiska katego
rier som färg, form, mängd, rum, rörelse och för
vandling. Cavallius visar också att såväl bildens 
komposition, dvs. bildens visuella uppbyggnad,


