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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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mpnsteret for framtidige akademiske avhandlingar, måtte doktorgraden snpgt kome i 
fare. I alle fall ville talet på doctores måtte skjerast radikalt ned. Men vi kan trpyste 
oss med at dr. Jonssons avhandling så avgjort er eit unnatak for regelen. Få forskarar 
kan makte eit slikt arbeid, få avhandlingar ville vere verdt det store pkonomiske prente- 
utlegget —  og få emne ville krevje eit liknande gigantarbeid.

Det er såleis resultatet av ein flittig og kunnig forskars mangeårige arbeid med eit 
ambisipst opplegg vi har for oss. Dr. Jonsson ville ingenting mindre enn få fram »den 
nordiska medeltidsballadens liv i svensk-språkig tradition genom de många seklerna ända 
in i närvarande tid». Ingen balladeforskar har tidlegare våga seg på noko som svarar til 
dette. På sett og vis blir derfor Jonssons voluminpse bpker eit pionerarbeid. Men nar 
det gjeld fprste bandet, det som skal omtalast her, må vi nok tpye omgrepet avhandling  
mykje for å akseptere arbeidet. Det ville vere rettare å seie at den dryge boka er ein 
serie avhandlingar over emne frå svensk balladetradisjon. Det er ikkje eigenleg kritikk, 
det er meint som ei understreking av dei problem författaren har hatt med å lpyse ei 
mykje vanskeleg oppgåve.

Vi må også rekne med at einskapen i dr. Jonssons store verk kjem mykje klarare 
fram når det avsluttande bandet ligg fpre. I dette har författaren tenkt å granske »själva 
traditionens livsbetingelser och de enskilda balladernas öden under traderingens gång». 
Sett under eitt, er det vel ikkje urett å sjå det avsluttande bandet som den eigenlege 
avhandlinga og dette fprste som eit npdvendig fprearbeid, ei ordning og oppsummering 
av all spreidd kjennskap til kronologisk og geografisk fordeling av kjeldematerialet. 
Frå ek  synspunkt som dette, kan det ikkje rå tvil om at dr. Jonsson har komi monaleg 
lenger enn tidlegare balladeforskning. Han har med andre ord lykkast i sin freistnad 
på meir effektiv utnytting av det vanskelege kjeldematerialet.

N o vil författaren sikkert vere den fprste til å vedgå at ein god del av dei einskild- 
resultat han har komi fram til, ikkje er sikre. Korleis ein enn snur og vender på eit 
lite eksakt materiale, vil alltid ulike forskarar kome til å vurdere variert. Det vil nok 
framtidig svensk balladeforskning også kome til å gjere, men da må det seiast at dr. 
Jonsson alltid syner imponerande npktern vurderingsevne. Han går aldri lenger enn 
materialet tillet, og han let seg ikkje lokke til å dra for vide konklusjonar. Frå nordisk 
synsstad er det mykje gledeleg at dr. Jonsson heilt klart fplgjer eit opplegg som innbyr 
til parallellforskning i dei andre nordiske landa, at han arbeider ut frå det aksepterte 
grunnsynet at det nordiske balladen i det store og heile har hatt same lagnad i dei 
ulike landa. Frå norsk side, og det gjeld elles heile det norrpne balladeområdet, ville 
vi nok elles i definisjonar sterkare streke under at balladen har fått si kjende form 
gjennom den munnlege traderinga. Det var i så måte annleis i Danmark og Sverige, 
der historiske vilkår gjorde at antikvarisk interesse på 15- og 1600-talet fprte til skriftlege 
oppteikningar. Men går vi tilbake til mellomalderen, blir tilhpva mykje meir like.

Alt i titelen gjennomfprer dr. Jonsson ein nemningsbruk som nordiske forskarar 
gjerne vil stp opp under: han nyttar ordet haltade om den mellomalderlege folkevisa og 
bryt dermed ein gammal forskartradisjon. Men eg er også samd med författaren når 
han ikkje heilt vil slå handa av den gamle nemninga folkevise. Båe termar er npd- 
vendige, vi bpr berre bli meir samde om samanfall og skilnad. Ikkje minst i våre 
dagar er det npdvendig å ha det historiske inkorporert i nemningsbruken, elles blir 
samanblandinga med nyare og nye viser fullstendig.

For ein ikkje-svensk lesar av dette fprste bandet vil i fprste omgång kapitel I: Svenska  
balladkällor —  en historisk översikt kanskje vere det mest interessante og avgjerande. 
Her kan författaren byggje på tidlegare, relativt rik forskning, som han flittig siterer og 
diskuterer. Det er ei npktern gjennomgåing av det medievale kjeldematerialet, og kon- 
klusjonen blir: »sammanfattningsvis kan om tiden före visböckerna sägas, att de be
varade källorna verifierar existensen av balladen som genre, av vissa arter inom balladen 
samt av ett litet antal, identifierbara ballader». Det svenske kjeldematerialet flyt rikare 
frå slutten av 1500-talet, frå visebpker, frå skillingstrykk og frå antikvarisk verksemd. 
Samtidig blir det lettare å kontrollere, enda mange innflpkte spprsmål melder seg. För
fattaren får rikeleg hpve til å vise kunnskap og dpmmekraft. Av dei mange interessante 
påvisingane i dette fprste kapitlet, må nemnast saerskilt den rike og mångsidige inn- 
verknad svenske balladar hadde på litteraere krinsar i postmedieval periode. Det er ikkje
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for sterkt å seie at folkediktinga da var ein integrert del av åndslivet. Som i Danmark 
var poesibpkene, der balladane fekk relativt stor plass, eit sterkt åndsmoteinnslag i dei 
hpgre samfunnslag. Fprst frå omkring midten av 1700-talet gjekk balladeinteressa over 
frå hpgre grupper til bondestånden, som no kunne lese o g skrive. Det er ei av dei 
sosiale interessefordelingar som folkloristikken kjenner så mange d0me på.

Dei skriftlege kjeldene, inkludert det rike svenske skillingstrykkmaterialet, blir såleis 
eit stort forskningsobjekt, slik dr. Jonsson viser i sine npyaktige o g pålitelege drpftingar. 
Ved sida av det vi kan kalle ein litteraer bakgrunn, var det også ein folkloristisk, nemleg 
den planlagde innsamling av balladar og den milj0bakgrunn som gav seg til kjenne 
gjennom mange spreidde notisar. Nyare folkloristisk forskning har nettopp som ei hovud- 
oppgåve å finne fram personane (her songarane) og miljpet bak tradisjonen.

Det store kapitel 2, på omslag 470 sider, inneheld ei detaljert gjennomgåing av 46 
visebpker og oppteikningar, og denne gjennomgåinga blir fplgd av ei drpfting av skil- 
lingstrykk, kapitel 3. Tilsaman er dette kanskje den viktigaste delen av dr. Jonssons 
store arbeid. Vitskapleg sett er slike detaljstudiar den reelle fpresetnaden for eit meir 
påliteleg samanfattande drpftingsopplegg, enda det avhandlingstekniske npdvendigvis må 
kome i bakgrunnen. Dr. Jonsson synest ha vist at han rår med alle sider av balladestudiet, 
og ikkje minst er desse einskildgjennomgåingane gode eksempel på npktern fantasi og 
sikker kombinasjonsevne. Men såpass mange diskutable synsmåtar kjem fram, at seinare 
svensk balladeforskning nok skal få andre oppfatningar representerte. Emnet er for vidt 
til at ei oppfatning alltid skal råke det rette.

Medan pastisjer og falsifikat under påverknad av nasjonalromantikken, emnet for det 
fjerde kapitlet, sikkert vil vere av stor interesse for litteraturhistorikarar, vil nok dei 
fleste folkloristar ha like stort eller stprre utbytte av det siste kapitlet om dei svenske 
balladetypane. I fprste rekkje er det ein freistnad på å plassere dei omkring 225 kjende 
svenske balladetypane i ein austnordisk samanheng, ved jamfpring med danske balla
dar i de typesystemet som er nytta i standardverket Danmarks gamle Folkeviser, men 
dr. Jonsson opnar også for ei ny og samnordisk katalogisering. Dette siste vil vere mykje 
viktig for dei planlagde svenske og norske vitskaplege utgåvene av balladetekster. Når 
ein veit kor mange balladar som er samnordiske, tykkjest det vere det einaste rette å 
finne fram til same ordning.

Den summering av oppskrifter og variantar av svensk materiale som så fplgjer, vil 
vere til stor hjelp for alle som arbeider med emne innan nordisk ballademateriale.

I innleiinga skisserer dr. Jonsson også innhaldet av band II, og fprst når det bandet 
er tilgjengeleg, vil folkloristar, litteraturforskarar og andre interesserte ha full glede av 
det store verket. Medan fprste bandet inneheld alle tilgjengelege kunnskaper om dei 
svenske balladane, vil andre bandet bli meir teoretisk lagt opp. Ein kan berre vone at 
författaren har kraft nok til også å få det andre bandet prenteferdig snart.

Olav jBp


