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skrivit om Frödings Gråbergssång i O & B 1965 (s. 569 ff.). N . Å. Sjöstedt har tolkat 
Gullbergs Den nya dödsdansen i Götheborgske Spionen 1950. P. Hallberg har av
handlat Karlfeldts Det förgångna i N St 1943. Thelma Hanson har studerat Kellgrens 
ode Förtviflan i festskriften till S. Ek 1954. A. Wifstrand har en uppsats om Snoilskys 
Vägen till Taormina i sin bok Bakgrunder 1961.

Bibliografien är selektiv och som alltid kan man diskutera principerna för selek
tionen. Modern litteratur har fått betydligt större utrymme än äldre, vilket är korrekt. 
Ändå vill man grumsa en smula över att Columbus, Frese och W ecksell har utelämnats, 
trots att de ägnats goda diktanalyser (av S. Björck, B. Holmqvist och K. Vennberg), 
medan t. ex. Sten Hagliden och Peder Sjögren tagits med. Anonyma dikter upptas ej, 
fördenskull inte heller Ö. Lindbergers instruktiva analys av Gamble man. Tidningar 
har helt lämnats därhän, eftersom de är svåra att få tag i utanför universitetsstäderna. 
Man kan böja sig för skälet och ändå beklaga att t. ex. Åke Janzons understreckare om 
flera av Fredmans epistlar på det sättet fallit under bordet.

Dessa anmärkningar bör dock icke upphäva de rekommendationer, som inledningsvis 
getts. Förbiseendena är i många fall ursäktliga, eftersom de gjorts redan av Samlarens 
bibliografi. Annat kan vara medvetet uteslutet av principiella skäl, t. ex. de mindre lätt
åtkomliga utländska trycken. Som helhetsomdöme gäller, att Palmqvist och Grandin 
har gjort ett gott och nyttigt arbete och är värda stor tacksamhet.

Magnus von Flaten

D a v id  V. Er d m a n  & E p h im  G . Fo g e l  (Editors): Evidence for Authorship. Essays 
on Problems of A ttribution. New York 1966.

Englands litteraturhistoriker har ägnat stort intresse åt attributionsfrågor. Att denna 
typ av forskning fått speciell hemortsrätt där har förmodligen samband med den lika 
livaktiga som dödfödda diskussionen om Shakespeare var Shakespeare eller om han inte 
var det. Det mest notabla problemet i landets litteraturhistoria gäller en författarbestäm- 
ning! Bidragande bör också ha varit den tidigt utvecklade pressen med många berömda 
författare —  dr Johnson o. a. —  som anonyma medarbetare. I alla händelser vill man tro 
på en speciell förklaring till det utbredda intresset, eftersom det saknar motsvarighet i t. ex. 
Tyskland. Där har man förbluffande sällan sysslat med sådan forskning; där den finns, 
rör den nästan uteslutande medeltidslitteratur. Betecknande är att uppslagsverk som 
Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte och von Wilperts Sachwörterbuch der 
Literatur saknar artiklar i ämnet. Över huvud tycks någon knäsatt tysk term av typen 
’Verfasserbestimmung’ eller liknande icke existera.

Ur den rika anglosachsiska floran har D. V. Erdman och E. G. Fogel sammanställt 
till en diger volym ett 30-tal uppsatser, som antingen teoretiskt —  åtta uppsatser —  
eller praktiskt ägnas författarbestämning. Verket avslutas med en bibliografi över vad 
som har skrivits om anglosachsiska diktare i detta hänseende. Som väntat dominerar 
Shakespeare, men även författare av lägre ordning har beskärts många mödor (20 under
sökningar om dr Johnson!). Bibliografin, som är utförligt resonerande, är en impo
nerande insats. Av störst allmänt intresse är förteckningen över »Statistical studies and 
Computer applications».

Man läser de teoretiserande uppsatserna med stora förväntningar, men de infrias inte 
helt. Som ofta när det gäller metodfrågor upplever man studier av enskilda fall såsom 
mer instruktiva, helt enkelt därför att det enskilda fallet —  och fallets enskildheter —  
i så avgörande grad bestämmer metoden. Principdeklarationerna, försöken till lagstift
ning, blir sällan riktigt övertygande och aldrig bindande. Men åtskilliga lärdomar kan 
ändå utvinnas ur framställningen. Professor Arthur Sherbo vill i en uppsats bryta en 
lans för de interna bevisen, alltså de bevis som utgår från stil och idéer. Han ger en 
god översikt över stilegendomligheter, som man bör ta fasta på. Där är satsernas längd 
och struktur —  struktur omfattar även antiteser, parallellismer, inversioner o. d. — , 
verbala och fraseologiska likheter, egenartat bildspråk, dialektala drag, egendomligheter i 
stavning och interpunktion (när sättare inte har påverkat), likheter i vokabulär, inte minst
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i fråga om förekomst av låneord, m. m. Poesi skall behandlas efter särskild mall. Här 
gäller att iaktta frekvensen av kvinnliga rim, censurens skiftande placering, daktylpro- 
cent o. d.

Ephim Fogel utfärdar en klok varning mot den vanliga attributionsmetoden att dra 
språkliga paralleller mellan vanliga formuleringar. Först måste formuleringarnas fre
kvens i tidens litteratur fastställas. Han anför ett varnande exempel ur sin egen praktik. 
Han ville vindicera en sonett åt Sidney, bi. a. därför att där förekom den märkliga 
formuleringen ett knäböjande hjärta, som han kände blott från en autentisk Sidneytext. 
Senare har han emellertid påträffat formeln hos flera elisabethanska poeter och t. o. m. i 
ett religiöst poem från 1600-talets Island, vilket tyder på en gemensam latinsk urkälla.

Varningen är otvivelaktigt befogad, även om Fogel ger den en alltför drakonisk till
spetsning i anslutning till sin mycket diskutabla huvudtes, att svaga argument förblir 
svaga hur många de än är: »zeros which add up to zero no matter how great their 
number». Den citerade formuleringen avslöjar felet i Fogels tankegång. Ett svagt argu
ment är inte o utan 0,1 och kan alltså i tillräcklig mängd bilda hela tal. Det är också 
hans meningsmotståndare Sherbos åsikt. Sherbo försvarar inte bara de svaga argumenten, 
han kritiserar den vanliga, högst betänkliga uppfattningen att man gör klokast i att 
undertrycka de mindre slagkraftiga bevisen för att inte försvaga intrycket av sin argu
mentation. Rådet att endast anföra de starka beläggen, som ofta ges i den akademiska 
undervisningen, är giltigt för demagoger, icke för vetenskapsmän —  för dem som är 
angelägna om att fa rätt, inte att ha rätt. »What is overlooked is the fact that each of 
these minor points gains strength and importance by its very appearance in juxtaposition 
with the stronger points and, I would stress, with the other minor points also.» Man 
kan stödja Sherbos mening med en hänvisning till Alvar Ellegårds utomordentliga un
dersökning »Who was Junius?» (1962). Ellegård ger först en exposé över två seklers 
meningsbrytningar kring Junius’ identitet. Han omtalar att han själv, innan han företog 
den avgörande språkstatistiska undersökningen, var mest övertygad av dem som ansåg 
att Junius icke var sir Philip Francis —  den författare som hans egen granskning senare 
utpekade med odiskutabel entydighet. Ser man i efterhand på vad som anförts i den 
tidigare debatten, tycker man att huvudskälen för och emot sir Philip väger någorlunda 
jämnt. Men en skillnad finns: de många, mindre beviskraftiga argumenten är på sir 
Philips sida! (Det vore f. ö. tacksamt att nu, sedan problemet lösts, underkasta debatten 
en argumentationsanalys.)

Vad man saknar bland de teoretiska inläggen är sådana uppsatser, som direkt redogör 
för en metod. Studier av detta slag kan vara svåra att finna för litteraturforskaren, efter
som de ofta har publicerats i icke litterära fackorgan. Ett exempel är G. Udny Yules 
intressanta presentation av en litteraturstatistisk metod, »On sentence-length as a charac
teristic of style in prose: with application to two cases of disputed authorship», tryckt i 
den statistiska tidskriften Biometrica (30, 1938; jfr C. B. W illiams ibid. 31, 1939). 
Metoden verkar mycket förtroendeingivande och har bara den nackdelen att endast 
kunna tillämpas på relativt omfångsrikt prosamaterial. Utan tvivel hade den med fram
gång kunnat begagnas i Helanderundersökningen. (När får vi f. ö. se denna utomordent
ligt värdefulla och lärorika attributionsanalys i tryck?)

Bland ’case-studies’ är R. C. Balds undersökning av dramat »The Booke of Sir Thomas 
More» den överlägset mest intressanta. Stödd på flera föregångare lyckas Bald visa —  
eller åtminstone göra mycket sannolikt —  att vi i denna handskrift inte blott har om
fattande tillägg, utförda av Shakespeare, utan att dessa också till en del har skrivits med 
hans egen hand.

M agnus von Platen


