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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.
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En vacklan mellan olika uppgifter kommer till synes både i presentationen av mål
sättningen och i det som sedan behandlas i de olika kapitlen. I förordet talar Halling- 
berg om en »kartläggning» av ett nytt område i svensk litteratur, och om att »lyfta fram 
själva materialet». Där finns också det rätt uppseendeväckande uttalandet att han i valet 
av källmaterial har »följt en huvudriktning, väsentligen bestämd av litterära värde
ringar». Längre fram (s. 19 f.) heter det att »den första uppgiften helt enkelt /är/ att 
påvisa materialets existens och beskriva det historiskt».

Så långt är det en rent deskriptiv målsättning. På andra ställen antyder emellertid 
Hallingberg att han tänker utreda vissa problem, klargöra vissa samband. Särskilt ofta 
talas det om mediets betydelse för radiodramat; sambandet mellan medium och litterärt 
skapande »är en avgörande förutsättning för detta arbetes uppläggning» (s. 15); det 
har synts alltmer betydelsefullt »att betrakta radiodramatiken inte endast som ett litterärt 
material utan också som exempel på ett nytt mediums förmåga att locka fram en artistisk 
produktion» (s. 19). Andra problem som antyds är sambandet med den internationella 
utvecklingen, liksom med den allmänt litterära utvecklingen inom landet: syftet har 
varit att »precisera» radiodramatikens »samband med den litterära utvecklingen i landet 
sedan 1925» (s. 20).

Om man inte tar fasta på den uttalade målsättningen utan på vad Elallingberg faktiskt 
gör, kan man konstatera att avhandlingen till större delen är rent beskrivande eller (i 
formavsnittet) exemplifierande. Det är också i det avseendet den har sina stora förtjänster, 
som inte skyms bort av reservationer som man på andra grunder kan behöva göra. Titt 
och tätt kommer emellertid den utredande och förklarande aspekten in i framställningen, 
och då finns det ofta påtagliga brister i Hallingbergs förmåga att fixera sina problem
ställningar och att redovisa sådant material som skulle göra det möjligt för honom att 
utförligt belysa dem.

Som tidigare påpekats har Hallingberg t. ex. bestämt sig för att inte ta upp bearbet
ningar för radio av scendramatik, romaner och noveller. Han behandlar endast det som 
har skrivits direkt för radion. Ett sådant val är lätt att motivera så länge framställningen 
håller sig på det deskriptiva planet: beskrivningen omfattar enbart originaldramatiken, 
medan det får bli en senare uppgift att ta hänsyn även till bearbetningarna.

Annorlunda förhåller det sig emellertid om man t. ex. vill reda ut vad just mediet har 
betytt för produktionen och den konstnärliga utformningen av radiodramatiken, vilket 
alltså Gunnar Hallingberg säger sig vilja göra (och ibland också uttrycker sig som om 
han hade gjort). Om man har den målsättningen, uppstår omedelbart nya krav på preci
seringar av uppgiften och av de undersökningar som måste genomföras innan de upp
ställda frågorna kan besvaras. V ill man exempelvis reda ut vad mediet har betytt för 
författarens arbete med texten, eller vill man reda ut vad mediet har betytt för för
fattaren +  regissören +  skådespelarna +  teknikerna ända fram till den utsända versionen?

Sådana preciseringar gör inte Hallingberg. Ibland undviker han att göra dem trots att 
han snubblar över dem. På ett ställe (s. 24) säger han att man egentligen borde gå 
tillbaka till författarens manuskript —  »förutsatt att det verkligen är författarens original
text man vill ha fram. / Men är det verkligen detta man önskar?» Här är det väl inte så 
mycket fråga om vad man eventuellt önskar, utan om vad avhandlingsförfattaren har 
bestämt sig för att göra. Om han har bestämt sig för att reda ut vad mediet har betytt 
för diktarens utformning av radiodramat, är det naturligt att låta undersökningen omfatta 
alla de punkter i produktionen, där det finns material som belyser diktarens arbete. 
Och i så fall skulle det ha funnits rikligt med material i just bearbetningarna. Så snart 
man ställer problemet om mediets betydelse är det inte alls självklart att undersökningen 
kan begränsas till originaldramatiken. Tvärtom förefaller det som om man då berövar 
sig själv de kanske allra bästa möjligheterna att klargöra vad mediet har betytt, för dik
taren liksom för andra som har bidragit på producentsidan. Här måste bearbetningarna 
vara ett mycket värdefullt källmaterial. (I avhandlingen finns för övrigt ett par intres
santa punktbelysningar av just detta.)

När Hallingberg går utanför den deskriptiva aspekten och hävdar samband mellan de 
fenomen han studerar, blir hans framställning gärna ofullständig. De förklaringar som 
ges verkar ibland litet tillfälliga, och man saknar blicken för hur en rad skilda faktorer
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kan samverka med varandra i ett komplicerat problemläge. Hallingberg belyser t. ex. 
på ett i övrigt mycket intressant sätt samarbetet mellan radioteatern och diktarna. Efter 
de första expansiva åren mattades de unga, experimentlystna författarnas intresse för 
radioteatern, påpekar han (s. 133). Yid slutet av 40-talet blev det emellertid en »genom
gripande förändring». Svenska pjäser kom åter in, och från 1947 var antalet debutanter 
påfallande stort. Till detta ger Hallingberg följande förklaring: »Radioteatern hade med 
olika medel lyckats stimulera den yngre svenska författargenerationen att skriva för 
radio» (s. 133).

Som förklaring till den iakttagna utvecklingen är detta föga nyanserat, och inte heller 
särskilt övertygande. Avhandlingen klargör inte att radioteatern som institution drev en 
mera aktiv »stimulering» vid den tidpunkten. Hjalmar Gullberg var dess chef från 1936 
och fram till 1950, men det framgår inte att han betedde sig annorlunda gentemot 
diktarna efter 1945 än före. Däremot vet vi ju att det från 1945 blev en väldig litterär 
högkonjunktur i landet. Den högkonjunkturen gällde även scendramatiken (vilket Hal
lingberg uppmärksammar längre fram). Det skulle vara egendomligt om det inte här 
finns ett samband mellan radioteatern och den allmänt litterära utvecklingen. Det är i 
så fall ett av de samband som avhandlingen ger sig ut för att vilja »precisera» (s. 20). 
Här liksom på flera andra ställen kan man konstatera, att preciseringar av sådana sam
band förutsätter detaljundersökningar, som Hallingberg inte har gjort.

Det är annars i dessa historiska och utredande partier av avhandlingen som Halling- 
bergs framställning når sina bästa resultat. Det är här han »lyfter fram» sitt material 
och presenterar det i ett perspektiv, som täcker hela radioteaterns utveckling. I detta 
parti behandlas ett mycket stort material, som Hallingberg har en utomordentlig inblick 
i och som han behärskar lätt och suveränt. I de internationella utblickarna och i den 
forskningsöversikt, som ingår i ett av kapitlen, visar han samma imponerande behärsk
ning av ett stort och inte särskilt lättillgängligt stoff. I viss mån har Hallingberg kunnat 
arbeta med internationella förebilder, men den forskning som finns är ojämn och delvis 
av diskutabel kvalitet. Även internationellt sett blir Hallingbergs bok därför på flera 
punkter banbrytande. Det gäller främst om historiken över radiodramat och program
utbudet samt om redogörelsen för radioteaterns samarbete med diktarna.

Av allt att döma har Hallingberg i denna del av sin avhandling gjort en grundläg
gande historieskrivning för radioteaterns och radiodramats del. När man betänker att 
det görs på ett i Sverige tidigare helt obearbetat område, blir insatsen ännu mer respekt
ingivande. Naturligtvis kan mycket behöva nyanseras eller kompletteras. Sambandet med 
scendramatiken berörs t. ex. bara i förbigående; här behövs specialundersökningar. För 
programutbudet har Hallingberg tvingats använda Sveriges Radios egen statistik. Den  
är som han själv påpekar otillförlitlig, och för forskningsändamål måste man nog tänka 
sig att göra en helt ny statistik med väl definierade kriterier för olika typer av program. 
Beskrivningen av radioteaterchefernas verksamhet behöver säkert också kompletteras på 
en del punkter. Källäget är här inte det bästa, och man finner till sin överraskning att 
Hallingberg inte har fått tillgång till allt det material som finns i Sveriges Radios arkiv.

En i avhandlingssammanhang överraskande omständighet noterar man gång på gång 
redan i det historiska avsnittet: stora och små frågeställningar, som en probleminriktad 
forskare inte skulle ha kunnat avstå från att gå i närkamp med, snuddar Hallingberg 
bara vid eller går helt förbi. Tydligen har han inte haft någon riktig aptit på problem. 
Detta blir ännu mera markant, och känns också mera som en allvarlig brist, i avsnittet 
om radiodramats formvärld. Dessa kapitel på sammanlagt 100 sidor har Hallingberg 
själv (s. 20) karakteriserat som »det stora huvudavsnittet» i avhandlingen. Längre fram 
(s. 159) ställer han sig emellertid inför en ur vetenskaplig synpunkt ganska blygsam 
uppgift: »De infallsvinklar jag valt bör ge en någorlunda allsidig inblick i hörspelets 
formrepertoar, men det är ingen formlära jag lägger fram och exemplifieringen har
stundom bestämts av tillfälligheter. / ------------ / En strävan att peka på varianterna,
mediets många möjligheter, kan sägas vara ledstjärnan.»

Tydligen har Hallingberg i detta »huvudavsnitt» av sin avhandling inte syftat längre 
än till att ge en exemplifiering av några förhållandevis vanliga drag i hörspelsrepertoaren. 
Hans exempel saknar visst inte intresse, och hans analyser och kommentarer till exemplen
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är upplysande och nyanserade. Men den kunskap som detta avsnitt ger kan inte på något 
sätt jämföras med den som det historiska avsnittet ger. Det enda vi strängt taget får 
veta är att så här kan det vara i ett radiodrama. Det är vad som brukar bjudas i en 
relativt fyllig handboksframställning, men i en vetenskaplig undersökning väntar man 
sig avgränsade problem, som förs åtminstone ett stycke mot sin lösning.

Det framgår visserligen att Hallingberg har prövat andra vägar för att få ett grepp 
om hörspelets formproblem. Han har t. ex. försökt göra upp ett innehållsanalytiskt kate
gorischema, som skulle göra det möjligt att klassificera hörspelen efter stoff och innehåll. 
Men han lyckades inte genomföra detta. I stället stannade han inför en exemplifiering, 
som onekligen kan verka rätt tillfällig. När han t. ex. diskuterar den inre monologen, 
påpekar han (s. 184) att den är »absolut unik för hörspelet, där den flitigt odlats». 
Ändå kommer alla de åberopade exemplen från Sivar Arnér, och dessutom från ett enda 
av hans stycken! Längre fram behandlas »scener i det inre», och där konstaterar Halling
berg (s. 245): »Man kan här belägga en påtaglig utveckling.» Det är möjligt att en 
utveckling kan beläggas beträffande användandet av sådana scener, men i avhandlingen 
nämns bara två exempel, ett från 1941 och ett från 1966.

En säker möjlighet hade annars varit att behandla formproblemen historiskt, dvs. 
att välja ut några viktiga kategorier och följa dem kronologiskt genom materialet. Ett 
klarläggande av en historisk utveckling är alltid användbar kunskap. Den möjligheten 
har emellertid Hallingberg avstått ifrån. Det är förvånande att han har gjort det utan 
att kunna åstadkomma någonting annat i stället. Just Hallingberg borde, kan man tycka, 
ha haft utomordentliga förutsättningar att ställa problem och fruktbara hypoteser. I det 
historiska avsnittet har han ju dokumenterat sina eminenta insikter i det litterära ma
terialet, i radioteaterns interna arbete och i den internationella forskningen.

För att man vetenskapligt skall kunna få ut någonting ur ett så stort material som 
det Hallingberg rör sig med, måste man rimligen ställa bestämda frågor till det. Dåliga 
frågor ger dåliga svar, inga frågor ger inga svar alls. I formavsnittet ställer Hallingberg i 
stort sett inga frågor alls till sitt material: inga frågor om utveckling, men inte heller 
några andra frågor. När han försökte göra ett kategorischema, frågade han bara efter 
något slags allmän klassificering av hela materialet. Reservationerna inför formavsnittet 
kan enklast sammanfattas så, att där saknas en för allt vetenskapligt arbete väsentlig 
strävan: att ställa fruktbara problem, och att arbeta sig fram till positioner där man kan 
lösa eller åtminstone utförligt belysa sina problem. Avsnittet ger inte mycket säkerställd 
kunskap. Det mynnar inte ut i några arbetshypoteser för fortsatt forskning. Det innehåller 
inte heller några metodiska nyvinningar, som skulle kunna vidareutvecklas i nya forsk
ningsprojekt.

I exemplifieringen finns emellertid mycket som i sig självt är utomordentligt in
tressant. Avsnitten om exempelvis berättarens olika funktioner, om den inre monologen, 
om toningstekniken och ljudeffekterna är estetiskt och pedagogiskt synnerligen givande. 
Ofta tangerar Hallingberg också problem, som borde ha kunnat utredas men som han 
nu släpper efter ett par exempel. Även på det sättet är Gunnar Hallingbergs bok ytterst 
stimulerande: den ger uppslag till en rad undersökningar kring mera preciserade frågor. 
Utan hans breda exemplifiering skulle många av dem ha varit svåra att urskilja.

Gunnar Hansson

BENGT R. JONSSON: Svensk balladtradition. 1. Balladkällor och balladtyper. (Akad. 
avh. Sthlm.) Svenskt Visarkiv 1967.

Det er all grunn til å gratulere författar, den institusjon han er leiar for og nordisk 
tradisjonsviskap med denne store avhandlinga, som författaren fekk ein velfortent doktor
grad for. Avhandlinga er stor både kvalitativt og kvantitativt, og enda er dette berre 
fprste delen av det verket författaren har planlagt.

Denne fprste delen er ei bok på over 900 sider, og storleiken gjer at ein med det same 
stiller seg spörsmålet: Er dette ei avhandling, slik vi tradisjonelt tenkjer oss vitskaplege 
underspkingar og resultat presenterte? Svaret ma bli bade ja og nei. Skulle dette bli
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