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Lång sin bok med att retoriskt fråga om bohemlynnet, frihetskänslan och den yverborna 
gesten är på väg att försvinna ur vår litteratur eller om dessa drag är förknippade med 
de specifikt svenska. Därefter citerar han några ord av Almqvist ur Svenska fattigdomens 
betydelse, som han kallar »en karakteristik som gjord för Kolingen»: »Han ser kanske 
trasig och smutsig ut där han står; men han bär sitt huvud högt, och han ser sig om
kring med ögon som bodde han överallt i stället för ingenstädes. Förmågan av denna 
fjäderrörelse i lynnet, denna spänstighet av ’bort från allt gods!’ —  är det förnäma, 
som ligger i allt svenskt blod.»

Man kan fråga sig om inte detta är en ovanligt misslyckad avslutning på en bra 
avhandling. Långs odiskutabla förtjänst är ju bl. a. att han har visat att vad som finns 
av förnämitet hos Kolingen i hög grad är importgods. I ett kapitel om Självhävdelse 
och gentlemannamanér utreder avhandlingsförfattaren sammanfattande hur vagabondens 
självhävdelse och överlägsenhetskänsla fanns redan hos Diogenes, hur den fanns hos 
franska poliskunder och tyska luffare och, inte minst, hos amerikanarnas »tramp». Varför 
tala om någonting specifikt svenskt, när alla de egenskaper det är fråga om av Lång 
belagts lika mycket i utländsk vagabondtradition? Att Engström själv med sina rötter i 
nittitalsideologin gjorde det är en annan sak. Man har här en känsla av att avhandlings
författaren inte stått tillräckligt fri gentemot de värderingar som utmärkte föremålet 
för hans studie.

Avhandlingens disposition företer vissa oklarheter. Ibland redovisas Engströms lån 
från de utländska förebilderna —  eller likheter med utländska skämtanekdoter —  i 
bokens förra hälft på spridda ställen inströdda i översikten över vagbondkomikens 
historia. Ibland redovisas de i det sammanfattande kapitel om Sjåaranekdoternas in
spirationskällor, som finns i bokens senare hälft. Den centrala tesen om att K oling
gestalten är beroende av både en satirisk och en humoristisk skämttidningstradition, men 
att hans egenart så småningom kommer att bestå i hans humoristiskt överlägsna livs
hållning antyds på flera ställen i avhandlingen men någon samlad bevisföring för tesen 
förekommer knappast. Överhuvudtaget har den vetenskapliga diskussionen någon gång 
en tendens att drunkna i mängden av ibland roliga, ibland mindre roliga anekdoter. 
Denna i god mening populära och underhållande avhandling kunde ha behållit dessa 
positiva egenskaper även om anekdotfloran, exemplifieringarna och beläggen något sku
rits ner till förmån t. ex. för en rikhaltigare metoddiskussion. Det är inte utan att 
läsaren ibland efterlyser en sådan, exempelvis när det gäller frågan om det litterära 
materialet kan isoleras från det konstnärliga, ordet från bilden, om inte detta borde ha 
varit en på en gång konst- och litteraturvetenskaplig studie.

Det har under senare år märkts ett ökat intresse för de mindre »fina» litteratur
genrerna. Som ett led i denna glädjande utveckling får man se föreliggande avhandling. 
Skämtanekdoten är dock en »fin» genre i den meningen att den har urgamla anor. Den  
är en demokratisk genre som säkert århundradena igenom betytt åtskilligt mera för de 
breda folklagren än de litteraturgenrer som forskarna i allmänhet koncentrerat sin upp
märksamhet på. Inte minst gäller detta anekdoterna med vagabondmotiv. Att dessa 
anekdoter också kunnat bilda underlag för levande människoskildring —  låt vara av det 
mera typiserande än individualiserande slaget —  och en människoskildring som är ett 
uttryck för en intressant författarindividualitet, har Helmer Lång velat och i stor ut
sträckning lyckats visa. Genom att bygga upp sin avhandling kring en gestalt som 
står på gränsen mellan populärlitteraturen och den »fina» litteraturen har han bidragit 
till att flytta ut sin vetenskaps gränser. N u väntar vi på de litteraturhistoriker som, 
kanske i samarbete med litteratursociologerna, skall visa sig beredda att utan förutfattade 
meningar analysera ren underhållningslitteratur. När kommer t. ex. den första avhand
lingen om hjälten i en detektivroman?

Lennart Pagrot

K arl  Er ik  R o s e n g r e n : Sociological Aspects o f the Literary System. Natur och 
Kultur. Lund 1968.

Om man med det litterära systemet menar alla de personer, institutioner och faktorer 
som har med litteraturens tillkomst och spridning att göra, så blir det en stor och
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komplicerad apparat. Förutom diktarna och deras miljö måste man då uppmärksamma 
bl. a. bokförlag, lektorer, bokhandel, bibliotek, skolor, massmedier, antologiredaktörer, 
recensenter och större eller mindre skaror av läsare på olika håll i samhället. Och det 
räcker naturligtvis inte att intressera sig för var och en av dessa faktorer isolerade från 
de övriga. För forskningen måste det vara långt viktigare att försöka klarlägga, hur de 
samverkar med varandra inom systemets ram: hur bokförlag och lektorer styr bokutgiv
ningen, hur skolor och bibliotek påverkar läsvanor, hur lärare och kritiker blir nor
merande för läsarnas tolkningar och värderingar, etc.

Trots allt som har forskats och skrivits om litteratur, vet vi förbluffande litet om 
allt detta som vi kan kalla för det litterära systemet. Litteraturvetenskapen kan hittills 
uppvisa bara några punktstudier utanför de traditionella litteraturhistoriska domänerna, 
där diktarens person och verk står i centrum för intresset. Sociologerna av facket har på 
sitt håll likaledes avstått från att i stor skala ta itu med litteraturen som socialt fenomen. 
Inte heller de kan redovisa mer än några punktundersökningar av typen läsvanor och 
bibliotekslån. Utomlands kan man finna några skrifter, som mera allmänt försöker ge en 
bild av det litterära systemet. Det är emellertid bara fråga om ansatser: det finns inte 
något genomfört försök att i en teoretisk modell klarlägga, vilka faktorer som är verk
samma inom systemet. Bortsett från vad litteraturhistorien har uträttat inom sitt special
område, är det mesta som ingår i det litterära systemet ännu outrett.

Mot den bakgrunden framstår Karl Erik Rosengrens avhandling Sociological Aspects 
of the Literary System, som våren 1968 ventilerades i Lund inom ämnet sociologi, 
såsom något av ett pionjärarbete, inte bara när det gäller svensk forskning utan även 
internationellt. Visserligen har Rosengren inte försökt ge sig i kast med hela det litterära 
systemet. Klokt nog har han för sin undersökning gripit ut en begränsad aspekt, som 
han kallar för den litterära miljön eller det litterära klimatet under två skilda tidsperio
der. Men hans framställning syftar hela tiden vidare: till att se den litterära miljön 
som en del av systemet, och till att få fram resultat av generell giltighet. Hans synsätt, 
hans metodik och hans resultat har minst lika stort intresse för litteraturvetenskapen 
som för sociologin.

Det värdefulla och stimulerande med Rosengrens metod är inte minst att den lika väl 
kan användas för undersökningar av en gången tids litterära miljö som av dagens. För 
sin egen undersökning har Rosengren valt ut två perioder, 1876—1892 och 1953—1965. 
Självfallet är det ingen lätt uppgift att i efterhand få detaljerade kunskaper om en 
litterär miljö, som för länge sedan är försvunnen. En sådan miljö utformas ju trots allt 
inte av några få ledande kulturpersonligheter utan av många människors tankar och 
föreställningar. Rosengren har gått så till väga att han undersöker alla recensioner av 
skönlitterära skrifter i svenska dagstidningar och vissa tidskrifter under de båda valda 
perioderna. I dessa recensioner registrerar han alla s. k. omnämnanden, dvs. andra diktare 
än den recenserade som kritikern nämner i sin artikel. I en recension av en bok av 
Heidenstam omnämns t. ex. Ola Hansson och Strindberg; i en recension av en bok av 
Gunnar Ekelöf omnämns kanske Kafka och Proust. Dessa omnämnanden ser Rosengren 
som objektiva och mätbara uttryck för associationer och föreställningar hos recensenterna. 
Därmed kan de också användas för att belysa det litterära klimatet, naturligtvis med den 
reservationen att recensenterna ensamma företräder detta klimat.

Utöver omnämnandena har Rosengren undersökt förändringar i bokutgivningen, i an
talet recenserade böcker och i antalet recensioner under de perioder han studerar. Hela 
detta material underkastas en avancerad statistisk bearbetning, och resultaten leder fram 
till slutsatser om den litterära tankemiljön sådan den varierar år från år inom en period 
liksom mellan de båda perioderna. Bl. a. försöker han få ett mått på storleken och åldern 
på den litterära referensram, som kritikerna förfogar över vid olika tidpunkter. Vidare 
undersöker han hur aktuella olika författare är vid skilda tillfällen, liksom till vilka 
språkområden de omnämnda författarna hör. Graden av strukturering^ inom referens
ramen och snabbheten med vilken den förändras försöker han också fa olika matt pa. 
Om Rosengrens metodik av naturliga skäl är sociologisk, är hans problemställningar 
som synes av centralt litteraturvetenskaplig art.

Rosengren rör sig alltså på den ur flera synpunkter konstlade gränsen mellan litteratur
vetenskap och beteendevetenskap. Däremot arbetar han pa avstand fran litteraturhistorien
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som den hittills har bedrivits; då och då markerar han tydligt sitt avstånd från den. 
Det innebär naturligtvis inte att han underkänner dess resultat. Tvärtom utnyttjar han 
dem på viktiga punkter i sin framställning. Eftersom Rosengren är i färd med att ut
veckla och pröva en metod, måste han ständigt vara uppmärksam på resultatens till
förlitlighet och ta ställning till om metoden mäter det den utger sig för att mäta. När 
det gäller t. ex. utvecklingen under 8o-talet, har Rosengren inte mycket annat att jäm
föra med än litteraturhistorikernas motsvarande kartläggning. Om hans metod ger resultat, 
som åtminstone i stort sett stämmer med den litteraturhistoriska bilden, har resultaten 
vad man brukar kalla för »face validity».

Det finns ingen anledning att rikta kritik mot detta tillvägagångssätt. För närvarande 
går det inte att göra på något annat sätt. Däremot är det överraskande att Rosengren, 
som ju också är en väl förfaren litteraturforskare, har låtit den litteraturhistoriska doku
mentationen bli så lättvindig som den är. När han inte hänvisar till »auktoritativa 
källor» som N y illustrerad svensk litteraturhistoria och Svenskt litteraturlexikon, nöjer 
han sig i regel med oprecisa formuleringar av typen »it is sometimes said», »it is usually 
considered by the historians of literature» (s. 78). Framställningen i övrigt är synnerligen 
väl dokumenterad, och även på den här punkten hade det varit på sin plats med klara 
hänvisningar till namngivna forskare och till bestämda ställen i deras undersökningar. 
Utan dem hänger hela argumenteringen om »face validity» i luften.

Det ur litterär och litteraturhistorisk synpunkt intressantaste partiet av avhandlingen 
är det som behandlar strukturer i omnämnandena. Dessa strukturer får Rosengren fram 
genom att statistiskt analysera alla de fall, då två eller flera författare omnämns till
sammans i en recension. Grundantagandet är det, att om två författare nämns tillsam
mans oftare än ett visst, statistiskt fastställbart antal gånger, så finns det i recensenternas 
föreställningar något slags samband mellan dem. Det Rosengren sedan kan visa är bl. a. 
hur olika strukturer (t. ex. Strindberg —  Ibsen —  Kielland —  Zola på 1880-talet, Proust 
—  Kafka —  Ionesco —  Beckett på 1960-talet) byggs upp, integreras alltmer och sedan 
upplöses. Resultaten i detta avsnitt får sägas vara en triumf för Rosengrens metod, men 
samtidigt ställs metoden här inför några synnerligen intrikata problem.

Ett sådant problem hänger samman med att Rosengren medvetet har begränsat sig 
till den kvantitativa  aspekten på omnämnandena, medan han helt har bortsett från deras 
kvalitativa innebörd. Hans strukturer är alltså kvantitativa, dvs. statistiskt belagda enbart 
på grund av att författarna nämns i samma recension. För att få mer än statistisk inne
börd måste dessa strukturella samband tolkas, och i Rosengrens tolkningar blir det alltid 
fråga om litteraturhistoriskt relevanta samband. I t. ex. strukturen Strindberg —  Ibsen —  
Kielland —  Zola ser Rosengren kvalitativa samband av det slag som litteraturhistorikerna 
brukar diskutera. Ett exempel kan kanske peka på osäkerheten i sådana tolkningar. Från 
litteraturhistorien känner vi till ett kvalitativt samband mellan Hemingway och Faulkner. 
I en av avhandlingens strukturer ingår båda: det har alltså belagts ett kvantitativt sam
band mellan dem. Men när recensenten skriver kan han ju tänka på andra samband 
än dem som litteraturhistorikern tar fasta på i sina analyser av strömningar, påverkningar 
etc. I en recension som jag har tagit fram behandlas en svensk bok, vars handling ut
spelas i amerikanska södern. Recensenten noterar i inledningen, att författaren liksom  
Faulkner har förlagt handlingen till sydstaterna. I slutet av artikeln hävdar han sedan, 
att författaren stilistiskt har lärt åtskilligt av Hemingway plus ett par andra diktare. 
Här är det inte en slump att Hemingway och Faulkner nämns tillsammans, men det 
har inte heller någon litteraturhistorisk innebörd.

Problemet är alltså detta: i avhandlingens kvantitativt belagda strukturer ingår kvali
tativa samband av sannolikt många olika slag. Rosengren för fram sina resonemang till 
kvalitativa samband av ett enda slag —  de som har litteraturhistorisk innebörd —  men 
han garderar sig bara mot den osäkerhet som slumpen kan åstadkomma. Det är omöjligt 
att avgöra, vilka konsekvenser denna sammanklumpning av olika kognitiva strukturer 
kan ha fått för avhandlingens slutsatser. Förenklingar är alltid nödvändiga när någon 
tar itu med ett nytt område. Men med tanke på att hela detta avsnitt syftar fram till 
en konfrontation mellan den traditionella litteraturhistoriens uppfattning och de kvanti
tativt belagda sambanden, är väl den här förenklingen en smula olycklig. Vad jag kan 
förstå skulle det också ha varit ganska lätt för Rosengren att åtminstone få ett mått på
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hur stor osäkerheten är. Redan ett relativt litet stickprov ur det stora recensionsmaterialet 
skulle, om det hade innehållsanalyserats med hänsyn till kvaliteten i de parvisa om
nämnandena, antagligen ha gett honom ett bättre underlag för tolkningen av de statis
tiska sambanden.

Även i avhandlingens tidigare kapitel har Rosengrens metod gett en rad intressanta 
och tankeväckande resultat. Delvis är det sådant som någon kanske vill säga att vi 
»visste» förut och som nu har blivit bekräftat, men mycket är både nytt och överraskande. 
Rosengren finner bl. a. att det litterära systemet har blivit större, men tvärtemot vad 
man skulle vänta sig förändras det under den moderna perioden långsammare än tidi
gare. Det har också blivit mindre internationellt orienterat: i sina omnämnanden över
skrider dagens recensenter språkgränserna mindre ofta än kollegerna gjorde på 80-talet.

Till denna senare iakttagelse har Rosengren en förklaring, som nog är i enklaste 
laget. Han menar att anledningen är, att kritikerna i dag är mer specialiserade än 
tidigare: tidningarna håller sig med en specialist som skriver om fransk litteratur, en 
annan som skriver om engelsk litteratur, och specialisternas associationer är i stor ut
sträckning begränsade till resp. språkområde. Ibland kan det nog vara så, men det finns 
också flera andra tänkbara förklaringar. Numera är ju många kritiker i dagspressen väl 
medvetna om vilken läsekrets de vänder sig till och spar därför de mera exklusiva 
associationerna till lämpligare tillfällen. En del tidningar avvisar ganska bestämt ett 
ymnigt bruk av litterära referenser och omnämnanden. Spalterna står i dag långt mer 
än tidigare öppna för formuleringskunniga personer, som inte har någon större inter
nationell beläsenhet, kanske inte ens någon nämnvärd beläsenhet i den inhemska litte
raturen. Specialister är de minst av allt, och deras omnämnanden blir begränsade därefter. 
Dessa och kanske andra faktorer kan emellertid alla bidra till att ge Rosengren det 
siffermässiga resultat han har fått fram.

Även på några andra punkter förefaller Rosengrens kommentarer och tolkningar att 
behöva nyanseras eller kompletteras. Han sätter t. ex. likhetstecken mellan att bli omnämnd 
och att vara ihågkommen. I ett sådant resonemang är hela aktualitetsaspekten borta. En 
författare som omnämns av recensenterna är framför allt aktuell, medan många för
fattare naturligtvis är ihågkomna även om det inte finns så stor anledning att nämna 
dem i samband med nyutkommen litteratur. Rosengrens lilla polemik mot klassiker
begreppet får därför kraftig slagsida.

På det hela taget tycks Rosengren ha ägnat så stor uppmärksamhet åt metoden och 
de kvantitativa problemen, att förutsättningarna för arbetet och slutsatserna av det har 
blivit något onyanserat framställda. Något som kallas för »external factors» nämns bara 
i förbigående, och dessutom inom citationstecken. Ändå är det tydligt, att avhandlingen 
både i själva uppläggningen och framför allt vid tolkningen av resultaten är nära 
beroende av sådana yttre faktorer. Rosengren utnyttjar dem, men vi får inte klart för 
oss hur han har uppfattat dem, vilka han menar att de är eller hur han menar att de 
samverkar. Den recenserade boken är en sådan yttre faktor, som måste betyda mycket 
för vilka omnämnanden kritikern gör eller inte gör. I Rosengrens resonemang om de 
kvantitativa resultaten förekommer boken emellertid inte alls (medan t. ex. socialpsyko
logiska synpunkter ibland och naturligtvis med all rätt utnyttjas).

Men reservationer av det här slaget berör bara utkanterna av avhandlingen. På några 
områden som vetter mot litteraturhistorien kvarstår dock en betydande osäkerhet om 
resultatens pålitlighet och innebörd, framför allt därför att analysen inte har kunnat ta 
hänsyn till omnämnandenas kvalitet. För att vara ett pionjärarbete har Rosengrens av
handling ändå gett en mycket rik utdelning. Den introducerar en för litteratursociologin 
ny metodik, som redan här har gett många intressanta, värdefulla och i stor utsträckning 
säkerställda resultat. Delvis utsagt och ännu mer antytt innehåller den ett forsknings
program: metoden är inte en engångsföreteelse utan kan direkt användas för nya eller 
utvidgade undersökningar; metoden kan dessutom lätt utvecklas, t. ex. kombineras med 
en kvalitativ innehållsanalys, och då ge vidare och säkert också mera nyanserade resultat.

Även den som inte är särskilt bevandrad i sociologi kommer att finna, att Rosengrens 
operationer vid insamlingen och bearbetningen av materialet är lätta att följa och före
faller ytterst omsorgsfulla och palitliga. Den framväxande litteratursociologin maste, 
oavsett om den bedrivs av litteraturforskare eller av sociologer, tillägna sig hans metod,
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dess förutsättningar och tillämpningar. Också i den meningen är avhandlingen ett pion
järarbete: den representerar en litteratursociologi som vi inte tidigare har sett här i 
landet. Den kommer vid en tidpunkt, då beteendevetenskaperna och de estetiska veten
skaperna mer och mer blir medvetna om att det finns fruktbara områden längs ämnes
gränserna där de behöver mötas. Många kommer att finna vägen från litteraturvetenskap 
till beteendevetenskap mera stimulerande att gå efter Karl Erik Rosengrens avhandling 
—  några kommer kanske att finna den mera utmanande.

Gunnar Hansson

GUNNAR HALLINGBERG: Radiodramat. Svensk hör spels d iktn ing  —  bakgrund, u t
veckling och formvärld. Sveriges Radios förlag. Sthlm 1967.

Det är ett så gott som helt obearbetat forskningsfält som Gunnar Hallingberg har 
beträtt med sin avhandling om det svenska radiodramat. Tills helt nyligen har radio
dramat varit förbisett i våra litteraturhistoriska handböcker, och några större special
undersökningar har inte funnits. Gunnar Hallingberg har själv tidigare gett ut en mera 
översiktlig skrift, Radioteater i 40 år, publicerad som kursbok av Sveriges Radio 1965. 
I vissa avsnitt av avhandlingen hänvisar han till framställningen i denna tidigare bok.

Avhandlingen har delats upp i tre avsnitt. I det första, som är relativt kort och har 
rubriken »Massmedierna och litteraturforskningen», redogör Hallingberg för avhand
lingens syfte. Där diskuterar han också sitt källmaterial.

I det andra avsnittet, »Bakgrund och utveckling», skildras i tre kapitel radioteaterns 
och radiodramats utveckling från början av 1920-talet och framåt. Avsnittet inleds med 
en redogörelse för radioteaterns verksamhet såsom programavdelning inom Radiotjänst 
(senare Sveriges Radio). Här behandlas bl. a. radioteaterchefernas initiativ, de olika typer 
av program som radioteatern har producerat, synen på radioteatern, samt publikunder
sökningar som har utförts av Sveriges Radio. Därefter gör Hallingberg en översikt över 
sådan dramatik som har skrivits direkt för radio. Däremot tar han inte upp, utom i 
förbigående, bearbetningar för radio av scendramatik, romaner och noveller. Källmate
rialet har varit de bevarade regihäftena jämte de förhållandevis få tryckta pjäserna. I 
rätt stor utsträckning har Hallingberg även utnyttjat bevarade inspelningar, men det han 
behandlar och hänvisar till är de stencilerade eller tryckta texterna. Det finns flera 
goda skäl till att göra det; ett av dem är att inspelningar finns bevarade först från 50- 
talet.

Det tredje avsnittet har Hallingberg kallat för »Formvärld». Här pekar han med en 
rik exemplifiering på formella egenskaper hos radiodramat. Ett kapitel behandlar be- 
rättarmomentet, det som brukar kallas för relationen. Ett annat kapitel ger exempel på 
hur hörspelen tekniskt-dramatiskt kan vara uppbyggda. I ett tredje kapitel behandlas 
tids- och rumsbegreppet samt personteckningen i radiodramat. —  Avhandlingen rundas 
sedan av med »Ett slutperspektiv».

* # #

Det är ett synnerligen intressant stoff som Gunnar Hallingberg tar upp till behand
ling, och han har en avundsvärd förmåga att på ett klart och lättillgängligt sätt presen
tera det för sina läsare. Ett resultat av framställningen är att det nästan okända radio
dramat alldeles naturligt fogas till litteraturhistorien. Vi får en bred och informativ 
skildring av radioteaterns framväxt, och vi får åtminstone huvudlinjerna av radiodra
mats utveckling fram till sommaren 1967. Den som intresserar sig för radiodramat som 
genre, dess särart och speciella uttrycksmedel, har stort utbyte av de nyanserade analy
serna och detalj exemplifieringarna i slutavsnittet.

Redan från början är det emellertid påfallande, att Haliingbergs avhandling inte har 
en klart fixerad målsättning. Förklaringen kan vara att han själv har vacklat mellan två 
uppgifter: den ena att vetenskapligt undersöka vissa aspekter av radioteatern och radio- 
dramat, den andra att göra en översiktlig beskrivning som kan användas såsom handbok. 
Båda uppgifterna är angelägna och legitima, men de bör förmodligen lösas på skilda 
håll.


