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Recensioner

B E R T IL  R o m b e r g : Studies in the Nanative Fechnique of the First-Person Novel. 
Akad. avh. (Lund) Sthlm 1962.

»Arbetsuppgifter väntar på varje punkt av det fält som jag genomkorsar, men jag 
anser icke mitt flyktiga strövtåg onyttigt, om det kan stimulera forskning av detta slag 
och över huvud taget intresset för romanens formella sida.» Orden är Staffan Björcks 
i förordet till Romanens formvärld, och hans maning har fått ett svar i Bertil Rombergs 
avhandling om berättartekniken i jagromanen. Romberg analyserar jagromanens form
värld, de tekniska grepp och berättarformer, som är speciella för denna romantyp. Hans 
studier för honom mitt in i ett internationellt forskningsfält, både vad det gäller pro
blemställningar och den litteratur de tillämpas på, och det är väl motiverat, att avhand
lingen publicerats på engelska.

Författaren kommer tämligen omedelbart fram till en definition av sitt nyckelbegrepp: 
»By a first-person novel is meant a novel that is narrated all the way along in the 
first person by a person who appears in the novel, the narrator» (s. 4). Med denna 
definition blir inte bara memoar- och dagboksromanen utan också brevromanen av 
typ Werther inkluderad. Hur man skall förfara, då brevskrivarna —  och därmed 
»jagen» —  är två eller flera har varit mer tveksamt. Under hänvisning till att en ute
slutning av denna romankategori skulle drabba också andra typer av romaner med mer 
än en jagberättare, väljer Romberg —  i strid mot någon av sina föregångare på om
rådet —  att som jagromaner räkna också brevromaner med flera skribenter (både när 
breven genomgående skickas i samma riktning och när de växlas; det sista givetvis det 
vanligaste). Om man möjligen kan hysa tvivel mot det formellt berättigade i detta, för
svinner tveksamheten inför den praktiska analysen av en brevväxlingsroman i kapitlet 
om Richardsons Clarissa; romantypen visar sig ha det väsentliga gemensamt med den 
»enkla» jagromanen. Däremot kan Rombergs motivering för sitt val te sig något egen
domlig. Som det »fundamentala problemet» framställer han (s. 47 f.) graden av likhet 
mellan brevromanens (fiktive) utgivare och (jag)berättaren i den vanliga jagromanen, 
men det måste väl vara jagformen i breven själva, som gör det befogat att kalla en brev
växlingsroman för jagroman.

Dispositionen i avhandlingen är klar och i huvudsak ändamålsenlig. Lyckat är fram
för allt greppet att låta den principiella analysen uppta blott hälften av boken för 
att i den andra hälften tillämpa de vunna resultaten på fyra stora jagromaner från lika 
många sekel: Grimmelshausens Simplicissimus, Richardsons Clarissa, Kellers Der griine 
Heinrich och Lawrence Durrells Alexandriakvartett. Också den språkliga framställningen 
utmärkes av klarhet och reda. Det finns gott om stringenta formuleringar och distink
tioner, och förf. visar över huvud prov på begåvning för systematik. Valet av de fyra 
huvudromanerna är lyckat: de är på en gång representativa, betydande och därtill kompli
cerade tillräckligt för att analyserna skall bli fruktbara. En invändning vill man dock 
göra: typen av jagroman, där berättaren är biperson—vittne, har ej blivit representerad 
(även om Alexandriakvartetten i viss mån närmar sig denna typ). Det hade varit av 
intresse att i en större monografisk studie se en sådan jämförd med de romaner, där 
berättaren är huvudperson—hjälte.

Avhandlingen är otvivelaktigt att karakterisera som ett lärdomsprov. Författaren visar 
en omfattande beläsenhet i både fiktionslitteratur och facklitteratur på världspråken; 
särskilt påfallande är hans orientering i den allra nyaste forskningen. Avhandlingens 
största förtjänst ligger i behärskandet av jagromanens formvärld —  mekanismerna, grep
pen, »tricken». Men också de många konkreta analyserna av enskilda romaner är givande. 
Sådana finns inte bara i de fyra avslutande monografikapitlen, utan de är också in
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sprängda i de tre första kapitlen. Av dylika mindre analyser kan man framhålla dem 
av Wuthering Heights (s. 65 f.), A la recherche du temps perdu (s. 113-117) och Leut- 
nant Gusti (s. 128-131) samt de många demonstrationerna av berättarformer i spanska 
och engelska picareskromaner, ett område där förf. får betraktas som specialist.

Emellertid är det ibland svårt att få en klar uppfattning om hur stora författarens 
förtjänster är, hur pass självständig han varit. Romberg har ibland en viss tendens att 
inte närmare specificera vad han hämtat från föregångare och vad han själv bidragit 
med (jfr t. ex. s. 65 f. resp. s. 266 ff. med noterna nr 6 till dessa sidor), och han gör det 
ej sällan besvärligt för granskaren att följa upp de hänvisningar han ger genom att inte 
ange sida, inte ens kapitel i de verk han anför (se t. ex. not 28—30 till s. 18 f.). Vad 
man framför allt vill efterlysa är emellertid klara översikter över tidigare forskning, 
ev. direkta konstateranden av brist på sådan. Nu kan man inte i avh. med säkerhet 
utläsa hur mycket eller hur litet de viktiga problem förf. diskuterar i fråga om t. ex. 
picareskromanerna, La nouvelle Heloise och A la recherche du temps perdu har upp
märksammats av tidigare forskare. På liknande sätt förhåller det sig med en del generella 
historiska påståenden, speciellt i fråga om Simplicissimus’ betydelse för jagromanens 
utveckling (s. 37, 171 f. och 175; jfr s. 96 och 104, där bilden ter sig något annorlunda 
och kanske riktigare). Utan en klarare redovisning av forskningsläget vågar man inte 
helt glädja sig åt de resultat som här nås. Och hur skulle inte förf. ha fått en fastare 
utgångspunkt, om han i inledningen till vart och ett av de fyra monografikapitlen åt
minstone med några rader hade skisserat det tidigare forskningsläget.

I flera fall kan man också utan att särskilt ingående ha penetrerat forskningen 
på området peka på tidigare insatser, som borde ha omnämnts. I kapitlet om Clarissa 
saknas hänvisningar till Brian Downs’ och Helene Zellers iakttagelser i fråga om Richard
sons brevteknik och framför allt en närmare anknytning till Percy Lubbocks fina distink
tioner i fråga om Richardsons konst (namnen på Downs’, Zellers och Lubbocks arbeten 
återfinnes i Rombergs litteraturförteckning. Se i resp. verk s. 94 ff., 44—53 samt slutet 
av avsnitt X). Den klassiska studien av jagromanen, Spielhagens essä Der Ich-Roman, 
finns anförd på några ställen i avh., men den är långtifrån utnyttjad såsom den förtjänar. 
Särskilt kan pekas på Spielhagens fina iakttagelser (s. 216—230) om betydelsen av berät- 
tardistansen, dvs. tids- och karaktärsskillnaden mellan jagberättaren och den yngre upp
laga av sig själv, som han i memoarromanen blickar tillbaka på. Romberg har åtskilliga 
intressanta synpunkter på detta, men han skulle ha vunnit på att tillgodogöra sig och 
knyta an till Spielhagens framställning. Denne demonstrerar nämligen än mer vältaligt 
än avh.-förf., hur betydelsefull den spänningsfyllda motsatsen mellan berättaren och 
huvudpersonen är, hur den kan genomlysa och »förklara» hela stoffet.

Om Romberg inte alltid har utnyttjat och så ingående knutit an till sina föregångare, 
som hade varit önskvärt, är det i gengäld inte många verk man saknar i hans litteratur
förteckning. Här skall blott efterlysas Olle Holmbergs Inbillningens värld, närmare 
bestämt kapitlet Fiktionskaraktären. Där diskuteras ingående ett problem, som Romberg 
på s. 8-9 är inne på: förhållandet mellan diktarens borgerliga jag och det jag med vilket 
han framträder i sina fiktiva verk.

Den viktigaste invändningen vill jag rikta mot Rombergs sätt att handskas med be
greppet verklighetsillusion, som intar en central ställning i avhandlingen. Redan i för
ordet anges, att ett av huvudsyftena med avh. varit att visa, hur diktarna tiderna igenom 
strävat att med jagromanens verkningsmedel framkalla illusionen att berättelsen är 
autentisk och berättaren och hans värld verkliga. Frågeställningen går sedan genom av
handlingens alla kapitel. Rombergs målsättning är naturligtvis inte i och för sig vare 
sig oriktig eller orimlig, ty en av fördelarna med jagromanformen är tvivelsutan, att 
den ger särskilda förutsättningar att bygga upp en sådan illusion. Men synpunkten får 
alldeles för stora proportioner och tillåts skymma bort andra och väsentligare —  ofta 
helt dominerande —  orsaker till diktarnas val av denna berättarform. Fastän han i 
förordet på visst sätt reserverar sig — till denna reservation återkommer jag —  betraktar 
Romberg nästan genomgående de kompositionsdrag han urskiljer som medvetna grepp 
eller trick för att uppnå denna illusion; han talar om diktarens »ardent solicitude» 
(s. 100) om illusionsskapandet. Hur bilden av orsakssammanhanget bakom valet av jag
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romanens berättarformer därmed blir förenklad och snedvriden, framgår bäst genom en 
granskning av det praktiska genomförandet av programmet i kapitlen om Clarissa och 
Alexandriakvartetten.

Först Clarissa. Den generella tesen finns formulerad på sidan 206 i avh.: »The 
choice of the fiction of the first person narrator almost always implies that the author 
wishes to give a greater semblance of reality to the content of his story. There can be 
no doubt at all in Richardson’s case, both in view of his theories about the novel and 
his practical narrative technique, that he endeavours to give the greatest possible semblance 
of reality to his fictitious figures and their activity. He regards this illusion of reality 
as depending entirely on the epistolary form [...].»

I en övergång mellan det andra och det tredje avsnittet i Clarissakapitlet kompletterar 
Romberg med en översikt över de berättarformer, som han anser vara Richardsons medel 
att bygga upp verklighetsillusionen: »In the previous section it was shown how Richard
son makes use of the fiction of the editor— and the preface which forms part of that 
fiction — as well as letters and commentaries, to prepare for and sustain the epistolary 
fiction in his novels. One might say that these are the outer means he uses to produce 
the illusion of reality in the novel. [...] The inner means he uses are part of the letters 
themselves» (s. 197).

De inre medlen visar sig i fortsättningen bestå i att diktaren håller sig strikt till de 
olika brevskrivarnas speciella synvinklar och stilarter samt — så vitt jag förstår sam- 
hanget rätt —  att han ger rimliga förklaringar till hur korrespondenterna kan vara så 
produktiva och skickliga brevskrivare och till hur deras brev förvarats och till sist kom
mit i utgivarens hand. Med andra ord: alla särdragen i brevromanens formvärld tjänar 
syftet att skapa verklighetsillusion, ja vad mer är, de har medvetet använts i denna avsikt 
av Richardson.

Låt oss först se på utgivarfiktionen. Titelsida och förord till Pamela —  Romberg 
ägnar denna roman nästan lika stor uppmärksamhet som Clarissa —  ger, eller tycks ge, 
åtskilliga belägg på tesen. Sämre är det med Clarissa. Ordet »Editor» förekommer blott 
en gång i hela boken, och i den tredje upplagan har inryckts en sonett som är dedicerad, 
inte till Clarissas utgivare, utan till dess »författare». Hela förordet, liksom även efter - 
skriften, ger också intrycket att det här är en författare, en diktare, som talar om sina 
fiktiva figurer (de benämnes också »characters»), inte en utgivare, som diskuterar verk
liga personer och autentiska brev. Romberg påpekar de två första brotten mot illu- 
sionsprogrammet och klagar över att Richardson i Clarissa »does not build up the fic
tion of an editor [...] with the same painfully meticulous care as he does in Pamela. 
The preface to Clarissa seems rather to give the impression of absent-mindedness, even 
carelessness, on this point» (s. 192). Trots denna Richardsons distraktion och vårdslöshet 
anser Romberg sig dock kunna tala om »the somewhat vague fiction of the editor» 
i Clarissa, och han låter slutomdömet få formen: »The fiction of the editor [...] is not 
used to support the authenticity of the letters to the same extent as in Pamela» (s. 197). 
I själva verket kommer Richardson-biografen Brian Downs långt närmare sanningen 
genom att helt enkelt konstatera, att Richardson i Clarissa »gave up the pretence of 
serving merely as Editor» (stället anföres på ett något oklart sätt av Romberg på s. 197).

Hur skall man då se på Richardsons syfte och litterära program i Clarissa? Han ger 
själv svaret, och det på en mycket framträdande plats, nämligen i slutraderna i förordet 
(för säkerhets skull citerar Richardson dessa också i sin efterskrift): »This work being 
addressed to the public as a history of life and manners [...] ought to be as unobjec
tionable as is consistent with the design of the whole and with human nature». Nyckel
ordet är »unobjectionable». Framställningen skall vara invändningsfri i förhållande 
till verkligheten, den skall vara realistisk, sann, äkta; framför allt skall den utmärkas 
av psykologisk realism (omedelbart efter återgivandet i efterskriften av de citerade orden 
diskuterar Richardson i detalj huruvida de olika huvudpersonerna är realistiskt tecknade). 
Det kan anföras många belägg för att det var detta mål Richardson hade för ögonen i 
nästan allt han skrev. Romberg återger från titelsidan till Pamela en rad, där boken 
karakteriseras som »A narrative which has its Foundation in TRUTH and NATURE». 
»Truth and Nature», kommenterar Romberg, »is invoked to assure the reader that the 
collection of letters is genuine», det hela är ett led i planen »to deceive the reader»
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(s. 182). Säkert är det inte så. Det är en annan sanning Richardson här tänkt på än den 
Romberg menar: det är den konstnärliga sanningen, trovärdigheten, sanningen eller trohe
ten mot verkligheten (naturen). Distinktionen mellan begreppen sanning om och sanning 
(trohet) mot, som särskilt klarläggs i Hospers, Meaning and Truth in the Arts, är väsentlig 
för att rätt förstå både Richardsons diktning och dikten över huvud. Trovärdighet är 
inte detsamma som illusion av verklighet, illusion av autenticitet. Trovärdigheten är 
ingen illusion, den existerar. Clarissa, liksom också Pamela, är förvisso trovärdiga, sanna 
i dessa psykologiskt mästerliga romaner, men de är inte verkliga, deras brev är inte 
autentiska — det är en illusion om vi till äventyrs upplever det så.

Givetvis var Richardson inte ointresserad av att skriva, så att läsarna fick en illusion 
av att den värld de lärde känna var levande och verklig, men det väsentliga för honom 
var att hans skildring skulle vara trovärdig, realistisk. Han var —  liksom diktaren i 
allmänhet — långt mindre ute efter att »lura läsaren» än vad det tycks i Rombergs 
framställning. Det var motsatsen han sökte: att ge oss sanningen, den »inre» sanningen 
om människorna. I själva verket är det också ganska tydligt, att han under tiden mellan 
Pamela och Clarissa tröttnade på dessa krumbukter för att bedraga läsaren. Så avstod 
han i Clarissa nästan helt från leken, han var helt enkelt inte lika intresserad av den 
som avhandlingsförfattaren. Rombergs framställning hade därför blivit fruktbarare och 
mer rättvisande, han hade inte kommit att upptäcka så många förvånande »undantag» 
och överraskande »vårdslösheter», om han förvisat »illusionsproblemet» till samma mer 
undanskymda ställning som Richardson, om han svängt om hela betraktelsesättet och 
satt andra frågeställningar i centrum.

Emellertid är Rombergs framställning i Clarissakapitlet inte fullt så centrerad kring 
verklighetsillusionen, som hans text ger intryck av. Om man nämligen betraktar de »inre» 
medel för att framkalla verklighetsillusion —  att hålla sig till varje brevskrivares spe
ciella synvinkel och stilart osv. —  som han i det ovan (från s. 197) citerade stycket ur
skiljer bredvid utgivarfiktionens »yttre», är det i själva verket tydligt att de just avser att 
göra framställingen trovärdig, realistisk. Även om de därmed, liksom alla andra realis
tiska drag kan sägas understödja grepp och trick, som direkt avser att »lura» läsaren, 
är deras egentliga syfte det motsatta: att ge läsaren en skildring som är »sann», både 
psykologiskt och i fråga om yttre förhållanden. När Romberg talar om hur »inre» medel 
framkallar verklighetsillusion, menar han därför i själva verket, att dessa drag gör skild
ringen trovärdig, sanningsenlig.

Orsakssammanhanget kring Richardsons val av brevromanformen är emellertid inte 
slutligt klarlagt med detta. Förutom att brevformen gav honom de bästa möjligheterna 
att utveckla den förmåga »of picturing the soul as it flies» (Downs), som är hans största 
tillgång som författare, lockade den honom också av andra, mer direkt biografiska orsa
ker. Han hade nämligen en fullkomlig passion för brevskrivning. Redan som pojke hade 
han bistått unga damer med deras kärleksbrev, och liksom Clarissa brevväxlade han 
sedermera med släktingar som bodde under samma tak som han själv. Som bekant publi
cerade han också en hel brevställare, Familiar Letters, vilken gav honom uppslaget till 
Pamela. Det är i denna förening av eminent begåvning för brevformen som sådan och 
den allvarliga och medvetna ambitionen att gestalta »själen i flykten» som man har 
att se de väsentliga förklaringarna till att Richardson valde brevromanens form.

Innan vi lämnar kapitlet om Pamela och Clarissa, bör det anmärkas, att det ensidiga 
framskjutandet av illusionssynpunkten i två fall lett Romberg till övertolkningar. På 
s. 183 omtalar han, hur Richardson i ett fiktivt brev från en »läsare», som han publice
rade efter förordet i Pamela, föraktfullt talar om »pernicious novels». Romberg menar, 
att detta inte bara är ett uttryck för puritanism utan också »the old trick in story —  
telling [...] of attacking another fiction, in order to make the reader forget that what 
he is confronted with at the moment is also a fiction». Nu är det emellertid så, att 
Richardson ständigt polemiserar just mot samtidens romaner, som han menar »tend to 
inf lame the Minds they should instruct» (titelsidan till Pamela). Romberg anför själv 
(utan någon »trickhypotes») ett annat exempel: i efterskriften till Clarissa uttrycker 
Richardson sin förvåning över att hans läsare skulle ha kunnat betrakta detta hans verk 
som »a mere Novel or Romance». Det är tydligt, att ordet »Novel» hade en dålig klang 
i Richardsons öron, och att han närmast betraktade sina egna verk som uppbyggelse-
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skrifter. Det är då långsökt tänka sig, att han med gliringen mot fördärvliga romaner 
skulle ha avsett något mer än ett moraliskt fördömande. På sin höjd skulle passagen 
på nutida läsare kunna ha en illusionsskapande effekt, men det är inte detta Romberg 
menar, när han talar om »trick».

På samma sida (183) finner Romberg också »a very strange inconsistency» i det 
faktum, att det i ett av dessa fiktiva läsarbrev, publicerade efter inledningen till Pamela, 
talas om författaren till Pamela; i övrigt upprätthålles fiktionen att det blott finns en 
utgivare av brev, som är autentiska. Romberg tänker sig möjligheten att autenticitets- 
fiktionen här skulle vara »so nicely calculated, that Richardson can now report trium
phantly that Pamela writes so well that literary experts are convinced she is some brilliant 
unknown author». Med andra ord: det som tycks vara en spricka i fiktionen skulle i 
realiteten vara dess kanske starkaste del! Men också detta är alltför långsökt. Om man 
i stället utgår från tanken, att Richardson är mindre lidelsefullt intresserad av verklig- 
hetsillusionen än avhandlingsförfattaren, så upplöser sig svårigheten: Richardson har 
inte tagit så allvarligt på saken, han har inte tänkt på konsekvenserna eller helt enkelt 
ett ögonblick glömt bort att han gav sig ut för att vara utgivare, inte författare. Tyd
ningen bestyrkes av att han gör på samma sätt i Clarissa genom att inleda boken med 
en sonett till »författaren av Clarissa» (avh. s. 190).

I kapitlet om Durrells Alexandriakvartett (romanerna Justine, Balthazar, Mountolive 
och Clea) är Romberg betydligt försiktigare i tillämpningen av sitt forskningsprogram 
för verklighetsillusionen. Men synpunkten finns med och leder honom till påståenden 
eller hypoteser som är direkt felaktiga (medan den i andra kapitel mer resulterar i orik
tiga avvägningar eller övertolkningar). På s. 292 konstateras det: »Accuracy and care to 
give an impression of authenticity in his story —  these are also traits which are notice
able in Darley». Detta låter inte orimligt, så länge man inte har klart för sig, att Darley 
är jagberättaren i romansviten, vilken skriver ner sina manuskript för att reda ut den 
komplicerade sanningen om sin egen person och sin vänkrets i Alexandria. Med andra 
ord, denne Darley skriver om sig själv och personer i sin egen omgivning, och han 
behöver förvisso inte hysa några bekymmer om dessas verklighet eller om autenticiteten 
hos det manuskript han har framför sig på skrivbordet! Nu kunde man invända, att 
han kanske tänker publicera manuskripten och därför skulle kunna ha sådana problem. 
Men Darley betonar upprepade gånger, att han skriver ner sina tankar blott för sig 
själv och utan tanke på publicering; Romberg anknyter själv till detta flera gånger 
(s. 285 och 293). Darley har därför ingen som helst anledning att vinnlägga sig om att 
ge ett intryck av autenticitet.

Rombergs intresse för illusionsproblemet har också resulterat i ett egendomligt försök 
att tolka en passus i Durrells intressanta förord till den andra romandelen, Balthazar. 
Romberg ifrågasätter möjligheten, att Durrell här skulle betrakta jagberättaren (Darley) 
som »a real, nonfictious, character» (s. 301 f.). Men detta är helt orimligt. Passagen 
lyder (det bör förutskickas, att Durrell i den tredje av de fyra romandelarna lämnar jag
formen och skriver utifrån den allvetande berättarens synvinkel): »The subject-object 
relation is so important to relativity that i have tried to turn the novel through both 
subjective and objective modes. The third part, MOUNTOLIVE, is a straight naturalistic 
novel in which the narrator of JUSTINE and BALTHAZAR becomes an object, i.e. a 
character.» Detta betyder helt enkelt, att jagberättaren Darley i romandelarna 1, 2 och 4 
är det subjekt från vilket stoffet ses, i del 3 däremot ett objekt för en allvetande be
rättare. Det hela är således en fråga om berättarsynvinkel, point of view, och har intet 
med problemet fiktiv —  verklig att göra. Därför finns det ingen anledning att spekulera 
över huruvida förordet möjligen skulle vara avsett »as a sort of guarantee of the authen
ticity of the narrator» (Romberg), desto mer som förordet inleds med ett generellt konsta
terande, som väl inte kunde vara mer halsbrytande för all verklighets- och autenticitets- 
illusion: »The characters and situations in this novel [...] are entirely imaginary, as is 
the personality of the narrator.»

Om Richardson var mindre road av illusionsproblemet, så är Durrell i det närmaste 
helt likgiltig för det. Belysande är det parti i romandelen Balthazar, som Romberg disku
terar på s. 286. Durrells ointresse för »illusionsapparaten» har resulterat i att berättar - 
synvinkeln här råkat glida över från jagberättaren Darley till den allvetande för fat
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tåren. Vi får detaljerade beskrivningar av händelser, som Darley (och hans vän Balthazar, 
vars anteckningar han utnyttjar) aldrig bevittnat och av platser, där de aldrig tycks ha 
satt sin fot. Först i efterhand har Durrell upptäckt, att han brutit inte bara mot illusions- 
mekanismerna utan också mot själva trovärdigheten, och då har han —  som jästen efter 
brödet —  kastat in försäkringar som »So much have I reconstructed from the labyrinth 
of notes which Balthazar has left me» (s. 98), eller reservationer som »Or so I heard» 
(s. 100).

När Romberg behandlar detta parti, slätar han närmast över brottet i berättarfiktionen, 
tycks acceptera förklaringen att det hela är en rekonstruktion från Balthazars labyrintiska 
anteckningar och slutar med den godkännande sammanfattningen: »Just as the narrator 
verifies his new information and his new views by the commentary of Balthazar, so also 
Balthazar in his turn is careful to check the accuracy of his knowledge [...]». Men det 
anmärkningsvärda var avsteget från strävan efter illusion och trovärdighet, nonchalansen 
mot berättarfiktionen. Betyget »careful» vänder upp och ner på detta sakförhållande!

På detta sätt leder programmet att ställa »illusionsproblemet» i centrum till förbryl
lande avvägningar. Ännu på slutsidan i avh. stöter man på en formulering som »Nor 
does all the discussion about narrative technique and the theory of the novel, which 
Durrell inserts into his story, ultimately act solely to reinforce the reader’s sense of the 
authenticity of the narrative before him; the theorizing comes also to be something 
practised for its own sake». Också detta är att ställa saken på huvudet. Ett av Alexandria- 
kvartettens huvudtemata är just romankonsten själv, som på ett intresseväckande sätt 
diskuteras av en hel rad författare bland bokens gestalter, främst den legendariske 
Pursewarden. Att Durrell skulle ha tänkt sig eller t. o. m. avsett att dessa snillrika 
utläggningar, analyser och infall på något sätt skulle stärka en fiktion om manuskriptens 
autenticitet verkar alldeles främmande för hela karaktären av hans framställning. Dufrells 
syfte med den berättarform han valt är i stället ett helt annat. De många manuskript, 
kommentarer, dagböcker, romaner och anteckningar som berättarjaget dels får i sin 
hand dels producerar själv, är till för att gestalta och förkunna Durrells favorittanke: 
sanningens relativitet och komplexitet, livets mångtydighet. Denna idé liksom också 
problemen med dess gestaltning finns uttryckta mångenstädes i romansviten, t. ex.: »Each 
fact can have a thousand motivations, all equally valid, and each fact a thousand faces. 
So many truths which have little to do with fact! Your duty is to hunt them down. 
At each moment of time all multiplicity waits at your elbow» (Clea, s. 72 f). Den roman 
som skrives utifrån en sådan grundsyn kommer att te sig »like some medieval palimpsest 
where different sorts of truth are thrown down one upon the other, the one obliterating 
or perhaps supplementing another. Industrious monks scraping away an elegy to make 
room for a verse of Holy Writ!» (Balth. s. 183).

Det är tankar som dessa de olika romandelarna och hela deras komplicerade apparat 
med källskrifter och manuskript skall levandegöra, åskådliggöra. Jagromanens form 
har valts, för att vi »inifrån» skall få vara med och uppleva, hur »sanningen» växlar och 
hur bilden ändras med varje manuskriptversion. Först detta idéinnehåll ger mening åt 
det tekniska maskineriet, utan det skulle allt mala tömning, de mekaniska utanverken 
skulle falla ihop som korthus. Nu blir romansviten i stället en upptäcktsfärd i kunskaps
teori, eller rättare i kunskapspraktik.

Om bilden av orsakssammanhanget bakom Durrells val av jagromanformen skall bli 
rättvisande, måste man — liksom i Richardsons fall —  bredvid diktarens direkta syfte 
urskilja också andra bevekelsegrunder. Åtskilliga detaljer i de fyra romandelarna liksom 
uppgifter i intervjuer, som Romberg anför, visar att det i stor utsträckning måste vara 
självbiografiskt stoff som framställes. Redan av den grunden har det varit naturligt att 
välja jagformen —  något som f. ö. gäller de allra flesta jagromaner, där berättaren ej 
är blott biperson-vittne. Detta gör det också troligt, att Darleys komplicerade väg mot 
sanningen har en förebild i Durrells egen utveckling, dvs. att de skilda manuskriptver
sioner, som blir till olika delar av romansviten, inte är rent tekniska konstruktioner utan 
har ett ursprung i författarens egen historia, om också bara som dagboksutkast.

Tillämpningen av »illusionsprogrammet» får problematiska konsekvenser också för 
kapitlen om Simplicissimus och Der griine Heinrich liksom för en del av de mindre 
romananalyserna i de tre första kapitlen. Följderna är visserligen långt mindre märkbara,
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men några tillrättalägganden bör göras. Kellers val av jagformen för Der grüne Heinrich 
betingades mindre ensidigt av tekniska överväganden än vad avhandlingen ger intryck 
av. För det första var det väsentligen sin egen självbiografi Keller skulle framställa, och 
av denna anledning låg det naturligt till att tala om huvudpersonen som »jag». Men 
Keller Vann också en betydelsefull fördel som Spielhagen pekat på i sin essä Der Ich- 
Roman: »[...] der Dichter als Ich-Held und Selbsterzähler seiner Fata gewinnt die 
Freiheit, welche ihm als Erzähler der Fata eines Dritten versagt war; seine subjektiven 
Ansichten und Meinungen mit einfliessen zu lassen, ohne dem Helden in die Rolle zu 
fallen» (jfr i avh. a. a. av Leppmann, s. 30 f.). Den handskrift om sitt eget liv, som 
Heinrich säges skriva ner i tjugoårsåldern och som utgör första hälften av boken, har 
också ett tydligt självbiografiskt ursprung, nämligen i den dagbok Keller påbörjade 
1843, då han var 23 år gammal (se närmare i avh. a. a. av Beckenhaupt, s. 33—38). 
Handskriften är alltså inte ett rent tekniskt påhitt för att stärka autenticiteten.

Simplicissimus har berett Romberg samma svårigheter som en lång rad jagromaner 
under 1700-talet och romantiken: romanförfattaren saboterar själv den autenticitetsfik- 
tion, som han så målmedvetet tycks ha byggt upp. Det är den romantiska ironien, som 
i Simplicissimus visar sig ha förelöpare redan under barocken. Romberg försöker inga
lunda fördölja dessa manipulationer av diktarna, men utifrån hans »illusionsprogram» 
ter sig saken besynnerlig. Läsaren av avh. —  liksom dess författare —  kommer gång 
på gång att stå snopen inför dessa attentat mot illusionen, som (utom i den efterratio- 
naliserande reservationen i avhandlingens inledning) framställs som något så viktigt, ja 
centralt i jagromanen. Hur mycket klarare och naturligare hade inte saken framstått, 
om illusionen i stället genomgående behandlats som endast en faktor i ett stort orsaks- 
komplex, där lusten att leka och chockera genom brott mot illusionen fått en sidoordnad 
ställning.

»Illusionsproblemet» bör slutligen också något belysas genom synpunkter på jag
romanen, som står att finna i en rad arbeten av Rombergs föregångare, vilka nämnes av 
honom själv. Därvid är först att märka, att inget av dessa arbeten tillskriver framkallan
det av verklighetsillusion samma betydelse som Romberg gjort. I stället framhäves det 
självbiografiska ursprunget (Spielhagen, Forstreuter, Zeller). Det påvisas också, hur valet 
av jagromanformen betingas av stoffet och diktarens attityd gentemot detta; jagromanen 
lämpar sig bäst för lyrik, lärodikt, kritik, satir och humor (Forstreuter, Helmcke). Flera 
olika funktioner i diktverket och verkningar på läsaren urskiljes (Forstreuter). Illusions
effekten säges vara mest framträdande och mest angelägen i berättelseformer, där det 
otroliga dominerar: underberättelse, utopi, äventyrsberättelse, lögnroman (Forstreuter, 
Zeller). Det sista är givetvis en viktig synpunkt: för författaren till exempelvis Gullivers 
resor är verklighets- och autenticitetsillusionen betydelsefull. Däremot är författarna till 
Clarissa, Der grüne Heinrich och Alexandriakvartetten mindre intresserade av saken, 
likaså författaren till Simplicissimus, fastän denne har med ett och annat otroligt i hand
lingen. För dessa gäller i stället Staffan Björcks historiskt grundade omdöme om roman
författarens manipulationer med handskrifter, brev, dagböcker, berättare osv.: »Den rent 
materiella trovärdighet, som till äventyrs vinnes på detta sätt, är emellertid bara den ena 
sidan av saken. Den andra är frågan, huruvida den eller de synvinklar som författaren 
väljer, ger just den belysning av stoffet och motivet, som han önskar. Denna senare 
frågeställning kvarstår långt efter det att det mer primitiva autenticitetskravet uppgivits» 
(Romanens formvärld, s. 42).

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera, att frågan om de formelement i jag
romanen, som Romberg ensidigt satt i samband med verklighetsillusionen, är mycket 
komplicerad. De har ursprung i självbiografiska förhållanden, i verklighetsförebilder 
eller i diktarnas spontana inlevelse i stoffet, ev. också i litterära konventioner (barockens 
stilideal, vurmen för brevromaner efter Richardson). Syftet kan vara att förmedla ett 
innehåll (Clarissa), att gestalta en idé eller livsuppfattning (Alexandriakvartetten) eller 
att skapa intrycket att det skildrade är verkligt och autentiskt (Gullivers resor). Mer 
eller mindre oberoende av diktarens medvetna avsikt kan de sedan också ha olikartade 
funktioner i diktverket eller effekter på läsaren.

Svagheten hos Romberg är inte bara att han förenklat och snedvridit bilden genom 
att ensidigt skjuta fram ett begränsat syfte som enda förklaringsgrund. Han har också
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(så vitt jag förstår) försummat att göra klar för sig skillnaden mellan å ena sidan diktarens 
medvetna syfte och å den andra berättarformernas funktionella effekt oberoende av detta 
syfte. Redan i förordet tycks han oklar på denna punkt: »It is, on the other hand, con- 
spicuous how persistent different devices for creating an impression of authenticity have 
turned out to be in the development of the genre from Petronius to Lawrence Durrell.» 
Man vill gärna tänka sig, att Romberg avsett den estetiska effekten —  påståendet får 
bäst mening så —  men ordet »devices» tycks motsäga denna tolkning. Lika oklara är 
ställen, där det säges, att formelement »serve» eller »act» för att stärka illusionen (t. ex. 
s. 143, 283, 286, 308). Det tycks ibland, som om avh.-förf. inte uppmärksammat, att 
frågan huruvida ett kompositionsdrag och dess effekt är medvetna för diktaren tillhör 
de svåraste problemen i litteraturforskningen. Romberg som på det tekniskt-mekaniska 
planet är en så god systematiker, kan på det allmänestetiska området någon gång ge 
intryck av en viss aningslöshet.

Man kan möjligen invända, att Romberg bara gett sig ut för att prestera »Studies in 
the narrative technique of the first-person novel». Men därtill är att säga, att i och 
med att han blandat in illusionsproblemet i sin undersökning har han också gett sig in 
på jagromanens teori, på frågan om dess tillkomst, syften och verkningar. Och den som 
sagt A måste säga B. Teoretiskt hade det varit tänkbart, att han undersökningen igenom 
utfärdat ständiga reservationer mot ensidigheten i sitt betraktelsesätt, men det hade 
knappast varit någon praktiskt genomförbar metod; i varje fall hade den inte gett ett 
särskilt tillfredsställande resultat. Man kan därför inte acceptera den i en undanskymd 
not deklarerade begränsningen av uppgiften (not 10 s. 353), inte heller reservationen 
i förordet (som dock egentligen avser illusionsskapandet som estetiskt värdekriterium, 
inte möjligheten att jagromanens berättarformer kan ha andra förklaringar än illusions- 
syftet).

Den framkomliga vägen hade i stället varit att från början klargöra de teoretiska 
utgångspunkter, som skisserats i det föregående. Detta kunde ha skett i avhandlingens 
första kapitel, som är ägnat teoretiska diskussioner; därmed skulle Romberg ha fått en 
fast utgångspunkt, en plattform att stå på, som han nu saknar. En sådan kartläggning 
av estetiska grundfakta skulle inte minst analyserna av de fyra huvudromanerna ha 
vunnit på. För varje enskild roman kunde då berättarformernas väsentliga syfte och/eller 
funktion ha fixerats från början (försök till sådana bestämningar har gjorts ovan i fråga 
om Clarissa och Alexandriakvartetten). Därefter kunde romanen ha analyserats från 
detta helhetsperspektiv.

I själva verket tangeras här den innersta svagheten i avhandlingen. Förf. har inte satt 
sina väl systematiserade berättarformer i förbindelse med något annat syfte hos diktaren 
än illusionsskapandet. Därmed tenderar jagromanformen att bli självändamål; den tycks 
uppbyggas och upprätthållas blott för sin egen skull, inte för att gestalta ett bestämt 
skeende eller förmedla ett budskap. Syftet med jagromanens berättarteknik blir —  jag
romanen.

Rombergs avhandling ger därmed ett exempel på farorna att skriva om litterär teknik 
utan att ta tillräcklig hänsyn till det externa vetande som föreligger: biografiskt, idé- 
och genrehistoriskt osv. Den visar hur den interna forskningen kan behöva kompletteras 
med resultat från extern forskning för att ge riktigt tillfredsställande resultat. I detta 
sammanhang vill man också gärna peka på att det ligger en speciell fara i att knyta 
an till Staffan Björcks Romanens formvärld med större undersökningar över mindre 
områden. Björck systematiserar hela fältet och har varken anledning eller möjlighet att 
ingående diskutera bevekelsegrunder hos diktaren och effekter på läsaren. Men en större 
undersökning över en liten del av området växer gärna ut över det i begränsad mening 
tekniska, mot diktarens skapande och mot läsarens upplevande. Och då gäller det att 
inte blott säga A utan också B, liksom att arbeta med klara distinktioner mellan estetiska 
kategorier av typen ursprung, syfte, funktion, effekt.

Rombergs monografi över Alexandriakvartetten är något mindre tillförlitlig och 
genomarbetad än hans framställning i övrigt. Först några rena faktamisstag (sidhänvis
ningar göres till avh., resp. ou. av Alexandriakvartetten). Titelpersonen i första roman
delen, Justine, reser inte till Syrien utan till Palestina (s. 279 och 294 jfrt med Justine,
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s. 231). Diplomaten Mountolive torde inte på något ställe nämnas i första romandelen 
och kan därför inte skisseras »a little more distinctly» i den andra (s. 279). Ön som 
Darley vistas på, då han skriver manuskripten till de två första delarna, kan inte sägas 
ligga »utanför» Alexandria (Rombergs översättning av »off» A. under disputationen), 
eftersom den ingår i ögruppen Kykladerna i Egeiska havet (s. 288 resp. Justine, s. 113). 
Det är missvisande säga, att Darley »lives on Melissa and Justine» (Darleys två första 
älskarinnor; avh. s. 291), eftersom han i tur och ordning försörjer sig som lärare och 
föresläsare, anställd i Secret service samt tjänsteman i censuren. På s. 293 påstår Romberg: 
»In Clea, the war has little more than peripheral importance; it serves as an indication 
of time rather than as a creator of milieu.» Ingen som läst den inledande skildringen 
av det nattliga bombangreppet mot Alexandria och i fortsättningen funnit, hur kriget 
sätter sin prägel på allt i staden från hamnen till bordellkvarteren, liksom hur soldater 
skildras både kollektivt och individuellt, kan acceptera detta. På s. 297 talas om »the 
garrulous little child Mnemijan», men personen med detta namn är inget barn: han före
står en frisérsalong och gifter sig så småningom med »Halils änka» (Clea, s. 17). På s. 290 
skriver Romberg, att »it is not really him [Darley] that Clea loves deep down in 
her heart, but the doctor Amaril». I själva verket förklarar Clea, att kärleken till Amaril 
tillhör det förflutna: »No, but I’ve worn him out in my heart, you know. It is not as 
you imagine it. I know he is not the man for me» (Clea, s. 256). På sidan 292 f. karak
teriseras den händelse, som ligger före Cleas förklaring —  olyckan då hon är nära att 
drunkna men beslutsamt räddas av Darley —  som »a new revelation» för Darley och 
som en symbol för »the definitive farewell to his earlier life'». Detta är en överdrift. 
Darleys mognad till självständighet och säkerhet försiggår gradvis genom hela roman
sviten, och hans handlingskraft under olyckan blir närmast en bekräftelse på denna 
utveckling.

Av större betydelse än dessa smärre felläsningar eller felbedömningar är emellertid 
att Romberg uppfattat Alexandriakvartetten som alltför enkel och osammansatt. På 
s. 277 presenteras verket som »four novels around the themes of love and the city of 
Alexandria», men denna karakteristik skymmer bort innehållets mångsidighet och rike
dom: diskussionerna kring romankonsten, förkunnelsen av tanken på sanningens rela- 
tivitet, intresset för mystik och magi, motivet med berättar jagets utveckling, inslagen 
av äventyrs- och detektivroman osv. Det kan naturligtvis sägas, att denna presentation 
bara är preliminär, men tendensen blir densamma i kapitlets fortsättning. Läsarens in
tresse säges vara koncentrerat på Justine hela verket igenom (s. 292), men så är för
hållandet bara i de två första delarna; mycket av verkets egenart ligger i att det är än 
den ena personen än den andra som står i centrum. Episoden med Capodistrias död 
ägnas av Romberg mycken uppmärksamhet och säges inta en central ställning i romanen 
(s. 298), men jämfört med andra händelser kring t. ex. Justine, Darley, Pursewarden 
och Nessim har den närmast karaktären av utanverk och kan beskrivas som en övning 
i detektivromangenren till läsarens förnöjelse.

Till sist några mer formella inadvertenser i det sista kapitlet. På s. 296 säges om 
ett avslöjande som görs i den tredje romandelen, Mountolive: »[...] it is indeed possible 
that the narrator never gains a full understanding of the situation». Men i Mountolive 
finns ingen (jag)berättare, eftersom denna del är skriven från den allvetande författarens 
synvinkel. På s. 300 talar Romberg om »the temporal interval between the narrator’s 
epic situation and his depiction of the the events in Alexandria». Detta är en felskriv
ning; det blir rätt om man ändrar det senare ledet till »the events that he describes» 
(så på s. 306). Slutligen talar Romberg på s. 305 om det förflutnas framträngande i 
och uppfyllande av nuet hos Proust och Durrell som »a technical trick» (jfr s. 285). 
Detta är milt sagt att se alltför »tekniskt» på saken.

Om de övriga kapitlen kan jag fatta mig kortare. Huvudparten av första kapitlet 
ägnas åt att referera och ta ställning till den internationella diskussionen av begreppet 
point of view. Detta parti är otvivelaktigt ur en synpunkt ett av avhandlingens mest för
tjänstfulla. Författaren spelar över hela det internationella forskningsfältet, inte minst 
sådant det avtecknar sig i skrifter från de allra senaste åren, och han utvecklar mycket skarp
sinne i sina tillrättalägganden. Avsnittet kommer säkert att bli det av senare forskning 
mest anlitade. Samtidigt kommer Romberg emellertid här ganska långt bort från sitt
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egentliga ämne, och när han till sist drar in jagromanen i diskussionen, har man svårt 
se, att tillämpningen på denna rättfärdigar det stora utrymme som tagits i anspråk. För 
avh. som helhet hade det varit lyckligare, om Romberg här i stället ägnat mer upp
märksamhet åt en sådan kartläggning av estetiska fakta kring jagromanen, som det 
pläderats för här ovan.

Man ställer sig också något frågande just inför denna tillämpning av synvinkelsdis- 
kussionen på jagromanen. I anslutning till ett referat av en stor och förtjänstfull point 
of view-systematik av Norman Friedman skriver Romberg: »I differ from Friedman 
in that I regard the first-person novel as the form in which the author objectifies himself 
completely in the fiction, by means of the narrator; and I therefore move the first-person 
novel out from its position in Friedman’s survey of point of view to another place in 
the scale» (s. 27). Resultatet blir, att jagromanens berättarsynvinkel i Rombergs system 
placeras som den ena ytterligheten; motsatt den allvetande författarens synvinkel. Denna 
placering motiveras ytterligare med konstaterandet att författaren i jagromanen »has no 
opportunity to play with’ his characters, no chance of making personal comments on 
the figures and the action» (s. 28). Allt detta låter sig naturligtvis sägas ur rent formell 
synpunkt —  men bara ur den synpunkten. Reellt förhåller det sig i själva verket tvärtom. 
Man behöver bara hänvisa till det ovan anförda stället hos Spielhagen, där denne vill 
visa, att det främsta skälet till att diktare skriver jagromaner, är att de på denna väg 
fritt kan ge utlopp åt sina egna kommentarer och reflexioner —  nämligen genom att 
lägga dem i jagberättarens mun. Under sådana omständigheter måste Rombergs syste
matisering anses mindre lämplig; den är mer formalistisk än realistisk. Denna tendens 
till formalism återfinns f. ö. också på andra håll (såsom på s. 8 f. och i not 16 på s. 320; 
på det senare stället leder formalismen Romberg till polemik mot Kayser). —  Om första 
kapitlet skall i övrigt blott anmärkas att Roman Ingarden, som av Romberg inordnas 
bland tyska forskare, är polack samt att man saknar angivande av författare till den 
artikel i Shipleys Dictionary of World Literature, som ingående diskuteras på sidan 14 f. 
(hans namn är Manuel Komroff).

Andra, tredje och fjärde kapitlen är de mest invändningsfria i avhandlingen; både 
till resultat och säkerhet i framställning är de klart berömvärda. I detta parti, som 
omfattar nära hälften av boken, vill man blott på ett par ställen sätta frågetecken. 
I samlingarna av exempel på romaner med muntlig episk situation och ramberättelse 
respektive med »mixed form» saknar man Fältskärns berättelser och Drottningens juvel
smycke; de hade inte passat sämre i det internationella sammanhanget än övriga svenska 
diktverk som anförts. Något snävt bestäms väl »den primära episka situationen», när det 
säges att det här blott skulle vara fråga om en berättare som förtäljer om någon upplevelse 
han själv haft (s. 59). Med den beskrivningen kan varken Homeros eller de flesta munt
liga berättare av sagor och sägner komma ifråga, och det är väl dem man främst tänker 
på. Om Simplicissimus skriver Romberg, att bokens inledning upplyser om titelperso
nens »native town» (s. 84), men det är något överraskande, eftersom Simplicissimus 
växer upp på en bondgård, så avskilt belägen, att han aldrig ser någon människa utom 
medlemmar av sin egen familj. Den tyska originaltexten har här ordet Ort, och detta 
syftar på bergstrakten Spessert (Spessart). Förvånande är också att den fiktive författare 
till Simplicissimus, som Grimmelshausen introducerar i bokens »Beschluss», påstås ha 
förvarat manuskriptet i sina »secret drawers» (s. 149); om en sådan lokalisering har 
den tyska texten ingen uppgift. En dröm av Simplicissimus symboliserar inte bara soldat
livet, som Romberg menar (s. 163 f.), utan hela samhällslivet.

Kapitlet om Clarissa är mer genomsyrat av den tvivelaktiga illusionsproblematiken 
än något annat, men samtidigt har Romberg drivit analysen av Richardsons brevteknik 
avsevärt längre än sina föregångare och nått resultat i proportion därtill. De första 
sidorna i kapitlet innehåller några egendomligheter. »Not quite seven tenths of the 
novel is in the form of letters exchanged between the two main characters», står det på 
s. 179. Det är en felskrivning: blott två brev växlas mellan Clarissa och Lovelace; de sju 
tiondelarna avser brev som har dem båda till författare (oberoende av adressaten). På 
nästa sida säges, att »the hero surpasses the heroine in the production of letters». Men 
Romberg har i notapparaten visat, att hjälten och hjältinnan i kvantitativt avseende är 
häpnadsväckande jämna som skribenter —  skillnaden är mindre än tre promille!
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Kapitlet om Kellers Der grüne Heinrich är jämte det om Simplicissimus det säkrast 
genomförda av de fyra monografikapitlen. Illusionsproblemet spelar här en jämförelsevis 
underordnad roll och av andra brister märks inte mycket. Ett väsentligt undantag finns 
dock: en felläsning, som fått ganska stora konsekvenser. Det gäller ber ättar jagets 
—· Heinrichs —  avsikt med sitt första självbiografiska manuskript, det som han skriver 
ner i tjugoårsåldern och som säges utgöra första hälften av boken. Romberg förklarar, 
att »The narrator’s intention in writing his novel stands out clearly: he writes the story 
of his life in order to learn to know himself. [...] This is expressed most clearly in 
the first epic situation» (s. 241). Detta understrykes senare på flera andra ställen (krafti
gast på s. 246). Går man emellertid, till beskrivningen i romanen av hur det första 
manuskriptet kom till, finner man följande: »Plötzlich kaufte ich einige Bücher Schreib
papier und begann, um mir mein Werden und Wesen einmal recht anschaulich zu 
machen, eine Darstellung meines bisherigen Lebens und Erfahrens. Kaum war ich aber 
recht an der Arbeit, so vergass ich vollkommen meinen kritischen Zweck und überliess 
mich der bloss beschaulichen Erinnerung an alles, was mir ehedem Lust oder Unlust 
erweckt hatte; jede Sorge der Gegenwart entschlief, während ich schrieb vom Morgen 
bis zum Abend und einen Tage wie den andern, aber nicht wie ein Sorgenschreiber, 
sondern wie einer, der während schöner Frühlingswochen in seinem Gartensaale sitzt, 
ein Glas alten Landweines zur Rechten und einen Strauss junger Feldblumen zur Linken» 
(citerat i avh. på s. 239).

Med andra ord: Heinrich gick mycket riktigt till verket med den tanke på bikt och 
självrannsakan, som Romberg framställer som hans enda avsikt, men knappt hade han 
börjat med arbetet, så glömde han fullständigt hela detta syfte och överlämnade sig åt vad 
han på ett annat ställe kallar »ein blosses Erinnerungsvergnügen» (citerat i avh. s. 254). 
I själva verket avspeglar denna förändring Kellers egen utveckling från självkritisk dag
boksförfattare till konstnär: lusten till bikt och självbespegling överflyglas av den rena 
konstnärsdriften (se i avh. a. a. av Beckenhaupt, s. 37). Stället är alltså viktigt för att 
förstå både romanen och dess författare (även om man trots allt nog får ta deklarationen 
om det totala uppgivandet av alla tankar på att bli klar över sig själv med en nypa 
salt). I avh. får feltolkningen till följd, att självanalysen genomgående ses som romanens 
egentliga program och innehåll, medan sådana episoder kring Heinrich, »which the nar- 
rator does not treat with such analytical detail as usual» (s. 246), framstår som undantag. 
Och hela analysen av romanen sker utifrån förutsättningen, att dess huvudsyfte är att 
karakterisera och förklara huvudpersonen.

Recensionen har, som vanligt är när den skrives av fakultetsopponenten, mest uppe
hållit sig vid det diskutabla i avhandlingen. Därmed har en enstaka aspekt —  spekula
tionerna om illusion och autenticitet —  kommit att ägnas en uppmärksamhet och ett 
utrymme, som kan medföra att bedömningen av Rombergs prestation som helhet miss
förstås. Därför skall det till sist understrykas, att Rombergs avh. är ett betydande arbete. 
Förf. har gett sig i kast med en stor och krävande uppgift, han har genomfört sina 
forskningar med energi, insiktsfullhet och goda resultat, och han har skrivit en bok 
som fyller högt ställda krav på stringens och språklig klarhet. Avh. är inte bara ett 
lärdomsprov, den är ett prov på forskning på ett internationellt fält av god internatio
nell klass, på en kringsyn och orientering i olika nationers vetenskap och vitterhet av 
ett slag som man bara alltför sällan finner hos en enskild forskare i något av de stora 
kulturländerna. Romberg har på ett beundransvärt sätt bidragit till kartläggningen av 
romanens formvärld, och hans resultat kommer förvisso att bli värderade och anlitade 
både i Sverige och utomlands.

Erland Lagerroth.

K a r i n  W e s t m a n  B e r g : Studier i C. J. L. Almqvists kvinnouppfattning. With an 
English Summary. Akad. avh. Uppsala 1962.

Doktor Westman Bergs bok om Almqvist är en tesavhandling, inspirerad av ett brin
nande engagemang i dagens frågor. En sådan inställning bakom forskarmödorna är i 
släkt med Almqvists egen, och han är för författarinnan en profet om ännu i vår tid 
orealiserade möjligheter. »Kvinnouppfattningen», som gett avhandlingen dess titel, avser


