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Miscellanea

Information kring Samlaren

Som en markering av att Samlaren inte enbart vill 
utgöra ett uppsaliensiskt organ utan tvärtom syftar 
till att företräda samtliga universitet i vårt land 
lanserade jag i och med årgång 82, 1961, beteck
ningen redaktionskommitté. Initiativet kom från 
Gunnar Tideström, Svenska Litteratursällskapets 
dåvarande ordförande. De professorer som då var 
i tjänst vid de litteraturhistoriska institutionerna 
tillfrågades i ärendet och visade sig mangrant 
beredda att sluta upp under den nog så fiktiva 
beteckningen. Jag har för den delen under årens 
lopp sökt hålla kontakt med redaktionskommit
téns växlande medlemskader; låt mig här särskilt 
tacka Peter Hallberg som ständigt varit lika redo 
att stå mig bi. Redaktören för Samlaren skall 
enligt Svenska Litteratursällskapets statuter ensam 
svara för årsvolymens redigering. Verksamheten 
får väl betecknas med det vackra ordet ideell; 
arvoden ges vare sig till redaktör eller bidragsgi
vare. Dagstidningarnas kulturbilagor har helt 
andra villkor att erbjuda för artikelskribenter och 
recensenter.

Jag har trivts på min post som Samlarens redak
tör med dess möjligheter till en regelbunden kon
takt med vår alltmer vittförgrenade disciplins 
företrädare och avser att rykta mitt kall ännu någ
ra år. Låt mig här vädja om bidrag, såväl i fråga 
om uppsatser som recensioner, till kommande 
årsvolymer. Samlaren. Tidskrift för svensk littera
turvetenskaplig forskning har vid sin sida en be
tydligt yngre syster, Tidskrift för Litteraturveten
skap, som 1995 är avsedd att utgå från Uppsala, 
»med 4 fullmatade nummer per år». Humanistisk
samhällsvetenskapliga forskningsrådet förhåller 
sig härvidlag nog så generöst gentemot svensk 
litteraturvetenskaplig forskning. Må de presumti
va bidragsgivarna -  till Samlaren i första hand, 
detta ärevördiga, mer än 100-åriga organ -  visa 
sig beredda att infria forskningsrådets förvänt
ningar! Som redaktör för Samlaren sedan 1961 
vill jag uttala en förhoppning om fortsatt livaktigt 
samarbete.

UlfWittrock

Apropå 1700-talets romanläsning

Historisk läsforskning är en av de nya vetenskap
liga discipliner som uppstått i mötet mellan äm
nen som litteraturvetenskap, litteratursociologi, 
bokhistoria, socialantropologi och socialhistoria. I 
det tvärvetenskapligt gynnsamma klimat som 
präglat det senaste årtiondets forskningssamhälle 
har läsforskning kunnat utvecklas till en livaktig 
och produktiv gren där forskare från olika håll har 
angripit problem som hänger ihop med receptio
nen av litteratur. Några av de mera kända namnen 
på forskare som ägnat sina mödor åt läsning och 
läsare är Robert Damton, Roger Chartier och 
Hans Erich Bödeker, för att nämna tre män från 
tre olika språkområden. Tack vare deras och en 
allt längre rad mindre namnkunniga forskares 
insatser är det som rörde den litterära processens 
mottagarsida under förgångna tider numera inte 
alldeles okänt.

Vad menar man då med historisk läsforskning? 
Begreppet är ju inte självförklarande och gömmer 
i sig ett flertal olika angreppsvinklar. Att den 
läsforskning som här är aktuell är en historisk 
vetenskapsgren har dock redan framgått. Därför 
kan man inte sätta likhetstecken mellan denna och 
den under senare tid så livaktiga »reader-response 
criticism», där läsaren företrädesvis är en ahisto- 
risk storhet, mera tänkt än verklig.1 Också den 
pedagogiska forskning som sysslar med läsinlär- 
ning, med våra bams läsvanor osv. faller utanför 
ramen. Som alla historiska vetenskaper måste 
läsforskningen bygga på ett empiriskt basarbete, 
vars resultat sedan tolkas av forskaren. En bety
dande svårighet ligger i det faktum att man här 
har att göra med en praktik som har lämnat få spår 
efter sig.2 Ändå är läsning en viktig del av den 
kulturella praxis som format den moderna männi
skan alltsedan den tidiga nya tiden.3 Tyska forska
re talar i dag gärna om »Lesekulturen» och för de 
franska är läsningen »une pratique culturelle».4 
Dagens läsforskare uppehåller sig med förkärlek 
vid 1700-talet. Det var då, under upplysningsperi- 
oden, som läsarna blev ett kollektiv, och det var 
då som en marknad uppstod där författare produ
cerade böcker som förvärvades av dem som skulle




