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”Lapparna” tigger och stjäl, ”lapperne de vanker i
utkanterne, i det skumle, saet lys og luft på dem, og
de vantrives somutøi ogmakk” (ib. s. 189).Ochom
den mest katastrofala av kvinnorna, Barbro, får vi
på ett ställe veta att ”hun ræsonnerte, hon var gløgg,
tænkte utenfor bindingstikkene, tænktemed en li-
ten ynkelig negerhjærne” (ib. s. 176).
Alla fiender till mannens civilisatoriska projekt

– juden, yankeen, lappen, negern – står i förbund
med kvinnan, som i sin tur står i förbundmed Sta-
den, varifrån allt elände kommer. När Hamsun
kopplar på sin berömda ironi så drabbar den säl-
lan eller aldrig mannen, men i gengäld i stort sett
samtliga kvinnor. Jörngården menar istället att
Hamsuns ironi bidrar till romanens modernitet.
Att det patos hon avläser iMarkens grøde är så de-
monstrativt ”för mycket” (s. 206) att det ger roma-
nen ett ”självdekonstruerande” drag.Hamsun spe-
lar dubbelt, skriver Jörngården, och bara ”låtsas”
lösa den konflikt mellan stad och land, jord och
industri, hem och hemlöshet, som han i själva ver-
ket lever ut (s. 210). Jag hävdade att detta var en
modern och därmed anakronistisk och så att säga
optimistisk läsning; jag ser ingen anledning att be-
tvivla Hamsuns patos och jag misstänker att nos-
talgin inte finns hosHamsun likamycket som den
fanns hos hans publik, särskilt i Norge och Tysk-
land. (I Sverige liksom i engelskspråkiga länder
gjorde Hamsun inte lika stor succé.) Jörngården
deklarerar attMarkens grøde ”fortfarande är en läs-
värd klassiker” (s. 207) under hänvisning till ironi,
tvetydighet och distans.Mitt intryck är snarare att
Hamsuns 1910-talsromaner är lite lästa (och detta
med goda skäl) medan man fortfarande kan läsa
och läser 1890-talsromanerna och eventuellt den
senare trilogin Landstrykere. Jörngården insiste-
rar, i sin avslutning, på ”den fortsatta relevansen i
Hamsuns modernitetskritik” (s. 224); mot detta
hävdade jag att vi knappast behöver Hamsuns ci-
vilisationskritik, däremot en kontinuerlig kritik av
Hamsun och den ideologi han står för.
Till slut påminner jag om avhandlingens fun-

dament och tes: att nostalgi och antimodernistisk
reaktion kan slå om till litterär modernism, något
som”leder till attmodernismen framstår i ett annat
ljus” (s. 215). Jörngårdens avhandling bidrar med
andra ord produktivt till den historisering av mo-
dernismen som har varit ett lika viktigt inslag i lit-
teraturforskningen som i det allmänna medvetan-
det på senare år.

ArneMelberg

MirandaLanden,Ochnubörjar historien.Hjalmar
Söderbergs novellkonst.Atlantis. Stockholm 2013.

Litteraturvetenskapliga doktorsavhandlingar om
Hjalmar Söderbergs verk har tidigare ägnats hans
skådespelGertrud, hans romanerDenallvarsamma
leken ochMartin Bircks ungdom, skrifterna om re-
ligionen och de senare verken fr.o.m. tankeboken
Hjärtats oro. Hjalmar Söderbergs noveller har vis-
serligen varit föremål för enstaka studier och be-
handlats av bådeBoBergmanochBureHolmbäck
i deras respektive biografier över författaren, men
de mer ingående undersökningarna har väsentli-
gen ägnatsHistorietter. I en licentiatavhandlinghar
Lennart Pagroth särskilt undersökt ironin i de ti-
diga novellerna till ochmedHistorietter, och Peter
Cassirer har analyserat novellsamlingens stil i en
doktorsavhandling med språklig inriktning.
Med Och nu börjar historien ger sig Miranda

Landen i kast med huvuddelen av författarens no-
vellistik och bidrar genom ett ingående studium
till att fördjupa bilden av en av våra stora förfat-
tare i genren. Söderbergs status somklassiker håller
för övrigt på att bekräftas genom en nyss påbörjad
kommenterad edition avhans samlade verk.Novel-
lerna har ännu inte utkommit i serien.
Perspektivet i Landens avhandling är genreteo-

retiskt och genrehistoriskt. Syftet är att beskriva vad
som är karakteristiskt för Söderbergs novellkonst,
menockså hur den förhåller sig till den samtida väs-
terländska novellistiken.
I inledningen får vi en bakgrund enligt konstens

alla regler, en historisk översikt över novellens fö-
rekomst i olika länders litteratur. Termen ”novell”
definieras och förhållandet till angränsande genrer
uppmärksammas, t.ex. skissen, kåseriet, berättelsen,
essän ochprosadikten.Här redogörs sedan för tidi-
gare forskning kring novellen och för vilka arbeten
somhar kommit till användning, när det gäller be-
grepp och analysmetoder i avhandlingen. En sam-
manfattning av Söderbergforskningen ingår också.
Oerhört mycken forskarmöda har lagts ned på

att försöka inringanovellen sombegrepp, ochLan-
den ger endel exempel, innanhon levererar sin egen
definition: ”en i regel fiktiv berättelse på prosa som
på ett begränsat utrymme relaterar ett skeende eller
händelser, oftastmed få personer” (s. 28).Det är en
användbar arbetsdefinition,men frågan är omplu-
ralformen ”händelser” är så lyckad, särskilt i förhål-
lande till att det på föregående sida har konstaterats
att novellen sällan innehåller sidohistorier. I no-
ten till definitionsförslaget hänvisas främst tillThe
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Bedford Glossary, där det står följande om ”short
story”:

A brief fictional prose narrative that may range
from about five hundred to two thousand words
[…]. Unlike novels, short stories usually have a
single focus and produce a specific dramatic revela-
tion or effect (often the result of opposingmotiva-
tions or forces) toward which the story builds and
towhich everything else in the story is subordinate.

Uppslagsverket betonar också koncentrationen
kring en central händelse. Praktiskt är förstås Lan-
dens förslag att användabeteckningen ”novell” som
ett paraplybegrepp och låta det inrymma både kå-
seri och prosapoem, Söderbergska specialiteter på
kortprosaområdet.Metodiskt är detmer tveksamt.
Somkommer att diskuteras längre framfinns endel
att hämta genom att hålla isär kåseri och novell.
Beteckningen ”skiss” var faktiskt den vanli-

gaste benämningen recensenterna av Historiet
ter använde för prosastyckena: 7 av 18 bidrag. Tre
kallades ”berättelser” och två ”småstycken”. Att
denna genre, som ligger novellen nära och använ-
des så flitigt i tidens periodiska press, tidigare un-
dersökts avMikael Löfgren iFrånborgerlig till pro
letär skiss (2002) harLanden inte uppmärksammat.
Förbiseendet hör emellertid till undantagen. I öv-
rigt redovisar hon en gedigen beläsenhet på områ-
det kortprosa.
Inledningen avslutasmed en redogörelse för vil-

ket material som är föremål för studien, nämligen
originalupplagorna av Söderbergs fem novellsam-
lingar samt tre noveller publicerade under rubri-
ken ”Preludier” i del II av Skrifter, som Söderberg
själv redigerade 1919–1921. De fem novellsamling-
arna är en utmärkt utgångspunkt för det intresse-
väckande studium av hur de är konstruerade som
följer i det tredje kapitlet. Att respektive original-
upplaga läggs till grund är det bästa val somkan gö-
ras. Det finns ingen anledning att respektera för-
fattarens ”Ausgabe letzterHand”, när han splittrade
sina samlingar på det sätt som redogörs för längre
fram i avhandlingen.
Totalt behandlas 73 noveller, varav endast sju är

skrivna direkt för samlingarna. Övriga publicera-
des först i tidningar eller tidskrifter.Av inledningen
framgår dock att Söderberg författade över 100no-
veller. De som inte behandlas i avhandlingen för-
tecknas under rubriken ”Andranoveller och annan
kortprosa” (s. 558 f.), inalles 44 titlar, varav omkring
30 är noveller enligt paraplydefinitionen. Läsaren
undrar om resultatet av undersökningen hade bli-

vit ett annat, om den resterande fjärdedelen hade
medtagits. Det är inte säkert, men frågan borde
kanske ha tagits upp till diskussion.
Första delen av avhandlingens titel,Och nu bör

jar historien, är ett citat från novellen ”En kopp
te” i Historietter, och den återkommer sedan som
rubrik i kapitel ett, före den förklarandeunderrub-
riken ”Berättande ochnovelltyper”. Placeringenpå-
minner om hur den första novellens titel i en sam-
lingsvolymkan få ge namnåt hela verket.De tre föl-
jande kapitelrubrikerna utgörs också av citat från
Söderbergs noveller, vilket ger ett tilltalande este-
tiskt intryck och dessutom den nyfikne tillfälle till
jakt efter var citaten kan dölja sig.
Landens undersökning av Söderbergs novell-

konst innehåller endast fyra kapitel, men de är
omfattande – avhandlingen upptar 592 sidor (och
2009 noter, varav de flesta ger mer än en käll- eller
litteraturhänvisning). Det är inte konstigt om det
uppstår problem med dispositionen. Avhandling-
ens första två kapitel behandlar i praktiken bör-
jan respektive sluten i novellerna. De följs av kapi-
tel tre, som främst är inriktat på novellsamlingar-
nas struktur, och kapitel fyra, där det redogörs för
hur novellerna har publicerats i pressen.Omde tre
första kapitlen följer ett slags kronologi och en lo-
gisk följd, går det fjärde i stället tillbaka i tiden, då
ju novellerna, skisserna, historietterna, prosapo-
emen i åtskilliga fall publicerades i tidningar och
tidskrifter, innan de samlades i bokform och bil-
dade ett nytt mönster – novellsamlingens. Hade
det fjärde kapitlet placerats först, skulle nog fram-
växten av de fem novellsamlingarna och deras te-
matiska strukturer blivit tydligare. Ett exempel är
novellen om en kvinna som fött ett barn utom äk-
tenskapet, ”FrökenHall”. När berättelsen publice-
rades i Ord och Bild (1893) omgavs den av dikter
med närliggande ämnen såsom sviken kärlek och
för tidig död. Samma teman återfinns sedan i flera
noveller i samlingen Främlingarna (1903), där Sö-
derberg senare placerade ”Fröken Hall”. Det blir
helt enkelt lite svårare att följa strategierna bakom
novellsamlingarnas uppbyggnad genom den aktu-
ella kapitelföljden. En annan fördel med att sätta
nuvarande kapitel fyra före kapitel ett hade varit att
en del upprepningar hade kunnat undvikas, såsom
informationom längdenpå tidningsbidragen, vilka
prosagenrer som var gångbara i pressen och varför
så många noveller är humoristiska.
Annars måste man säga att Landen strukture-

rar det omfattandematerialet skickligt. Ibland blir
det nödvändigtmed upprepningar, när novellerna
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undersöks ur flera olika aspekter, men hon förmår
ändå att smidigt variera de nödvändiga påminnel-
serna om novellernas innehåll och karaktärsdrag.
I det första kapitlet, ”’Och nu börjar historien’.

Berättande och novelltyper”, introduceras resulta-
tet av Florence Goyets undersökning av pålitliga
respektive opålitliga berättare, som hon prövat på
ett material om över 1 000 västerländska noveller,
varav en stor del från förra sekelskiftet, då ”denklas-
siska novellen” anses ha skrivits.MedGoyets resul-
tat somutgångspunkt, nämligen att i ”denklassiska
novellen” den pålitlige berättaren oftast befinner
sig utanför själva händelserna, medan den opålit-
lige deltar i dem, studeras berättandet i Söderbergs
noveller. Gérard Genette får bidra med en för än-
damålet anpassad terminologi, som skiljer mellan
externa och interna berättare, dvs. de som berättar
sin egenochde somberättar någon annans historia.
Kapitlet är upplagt så att först jagberättelserna

(18 av 20) iHistorietter studeras, därefter de jagbe-
rättelser som förekommer i övriga samlingar, där
typen för övrigt också dominerar. När berättarnas
pålitlighet respektive opålitlighet iHistorietter ana-
lyserats, uppdagas bland annat att Goyets tes inte
stämmer på ”Sann historia” och ”Sotarfrun”, där
i båda fallen berättaren står utanför händelserna,
men ändå ter sig opålitlig. Jagnoveller som inne-
håller opålitliga externa berättare skildrar ofta lite
uddahändelser (något somGoyet också har iaktta-
git). Det visar sig dessutom att några av novellerna
i Historietter varken kan sägas innehålla pålitliga
eller opålitliga berättare, t.ex. i två drömnoveller.
Novelltyper som vanligtvis är försedda med en

extern pålitlig berättare hos Söderberg (och iGoy-
etsmaterial) är lägerelds-, rese- ochdebattnovellen.
Sådana jagberättelser är väl representerade även i de
fyra senare samlingarna.
Slutligen undersöks berättelser i tredje person.

Ävendär förekommer både pålitliga, opålitliga och
ambivalenta berättare. En del noveller i samling-
arna har berättare – eller reflektorer – som är ett
slags antihjältar, t.ex.Henck i ”Pälsen”,Glas i ”Spe-
larne” ochFant i ”Det blå ankaret”, ochde kanupp-
fattas som delvis opålitliga.
Landen drar slutsatsen att berättarrollerna i Sö-

derbergs noveller är fördelade på liknande vis som
i den västerländska novellistiken. Ändå håller sig
Söderbergs berättare knappast inom de huvudfål-
lor som stängslats in av Goyet. En hel rad noveller
iHistorietter kan varken anses ha rakt igenom på-
litliga eller opålitliga berättare.
Man kan också fråga sig om det inte bland de

mer eller mindre opålitliga, externa jagberättarna
hos Söderberg förekommer opålitliga berättare av
helt olika slag. Jaget i ”Sann historia”, som först
hette ”En vansinnig historia om ett plank, en påle,
en katt, en katt till samt min mormor”, påpekar
rättframt att han inte är att lita på. Var planket han
skall berätta om är beläget kommer han inte ihåg –
det kan ha stått på Söder, Kungsholmen eller La-
dugårdslandet. Han återger sedan en uppenbarli-
gen osannolik historia. Distinktionen mellan en
pålitlig och opålitlig berättare har, enligt min me-
ning, också att göra med kontraktet med läsaren.
I ”Sann historia” klargörs omedelbart hur vi skall
förhålla oss i fråga om sanningen. Skiljer sig inte en
berättare som är öppen och ärligmed sin opålitlig-
het från en som, utan att deklarera det, först alltef-
tersom visar sig vara opålitlig?
Även om det nu inte fullt ut går att visa att Sö-

derbergs noveller följer Goyets tes om hur pålit-
liga och opålitliga berättare fördelar sig, är Lan-
dens genomgång av berättarrollerna i de fem no-
vellsamlingarna värdefull genomatt den framhäver
något centralt i Söderbergs stil: distansen. Cassier
ansåg att distansen framför allt skapades genom
neutrala och tvekande ord och uttryck men också
genom ramtekniken. Landen kan visa att även be-
rättarens grad av pålitlighet spelar en väsentlig roll
för intrycket av avståndmellan läsarenochdet åter-
berättade.
Det andra kapitlet, ”’Och sen var det ingenting

mer’. Slutet på novellen”, rymmer en undersökning
av den täta struktur som anses speciell för novellen
som genre. Söderbergs noveller analyseras samling
för samling. Förutom att sluten studeras i förhål-
lande till tema och handling, kommenteras också
inledningarna. Till hjälp vid tolkningen används
särskilt Helmut Bonheims analysmetod, som är
inriktad på att beskriva med vilka modus sluten
är behäftade, på svenska kallade tal, report (ung.
redogörelse), deskription och kommentar. Goyets
iakttagelse att noveller är uppbyggda med antite-
ser kommer också till god användning vid analysen,
liksomBarbaraHerrnstein Smiths studie över poe-
tiska slut.Den sistnämnda redovisar faktorer värda
att beakta vid tolkningen av slut även i prosagenrer.
Resultatet av genomgångarna sammanfattas för

varje novellsamling, och där går att utläsa att slu-
ten iHistorietter ofta består av att jaget gör en re-
flexion genomenkommentar, att det i drömnovel-
lerna förekommer deskription och att tre noveller,
däribland ”Pelsen”, avslutas med en replik. Novel-
lerna är alla korta, förtätade och uppvisar antiteser
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såsom diametralt olika inställningar till konst och
tro eller inte tro på ett evigt liv.
Främlingarna innehåller några längre noveller,

och sluten i dem består i huvudsak av tal, ibland
kombinerade med andra modus. Orsakerna kan
vara att majoriteten av novellerna är berättade i
tredje person, och många är lägereldshistorier och
dialognoveller. I stort sett alla innehåller gester i av-
slutningen. Alluderingar på döden är frekventa. I
Detmörknar över vägen slutar novellerna också ofta
med tal, inte sällan följt av en kommentar, ibland i
form av en poäng. Sluten präglas i regel av att nå-
got förändras eller förvandlas.Återkommande fra-
ser bidrar till förtätningen och ger en lyrisk prägel.
Den talangfulla draken innehåller enhel del novel-
ler förlagda till historisk tid,menmed aktuella äm-
nen. Modus i sluten är många gånger kommentar
– ibland framförd av en extern berättare. Den sista
novellsamlingen, Resan till Rom, innehåller också
olika novelltyper: lägereldsnoveller, resenoveller
och skämtnoveller. Poäng saknas, men ironin flö-
dar i sluten, där det i ett par fall också förekommer
epiloger. Vanligt är att de slutar med en kommen-
tar, också här framförd av en extern berättare.
I samtliga genomgångar redovisas också vilka

markörer som används för att beteckna att sluten
är ordentligt avrundade.Det kan skemed samman-
fattande ord, talesätt och citat, upprepning av ti-
teln, återkommande fraser eller särskilda slutmar-
keringar: dörrar som stängs, avsked som tas och
död som inträffar.
Särskilt värdefulla är de utförliga tolkningarna,

exempelvis av ”Den brinnande staden”, titelnovel-
len i Den talangfulla draken, ”Egyptens präster”,
”Aprilviolerna” och ”En okänd soldat”. Där redo-
visas förut mer eller mindre okänt bakgrundsma-
terial av stort intresse för kunskapen om noveller-
nas tillkomst.
Undersökningen av strukturerna i de enskilda

novellerna är grundligt genomförd och ger, som
framgått, intressanta resultat. Kanske bidrar Goy-
ets och Herrnstein Smiths analysredskap mer till
förståelsen än de som bygger på Bonheims under-
sökning av olika sätt att berätta, som egentligen
är inriktad på att beskriva skillnader mellan olika
epoker.
Det är utmärkt att få sammanfattningar av ka-

pitlen två, tre och fyra. I kapitel två följer en sådan
efter varje genomgång av en novellsamling. Helt
nödvändigt är det emellertid inte att också få en in-
troduktion till kapitlen. Ibland ges samma fakta på
båda ställena. Det pedagogiska borde nog ha vägts

mot ekonomin i en så pass omfångsrik avhandling.
En invändning måste också göras mot hur be-

teckningen ”mise-en-abyme”, en inflikad historia
som speglar verket, används i det andra kapitlet.
Att kalla den ganska omfattande inflikadehistorien
omGuds ochDjävulens samarbete, somutgör näs-
tanhela novellen ”Duggregnet”, förmise-en-abyme
kan inte vara korrekt. Ramen ryms på en halv sida
av drygt sex. Vanligare är väl att enmise-en-abyme
utgörs av ett föremål, en teaterföreställning (panto-
mimscenen iDrottningens juvelsmycke), ett konst-
verk eller en roman (som den som skrivs i Gides
Falskmyntarna). Däremot tycker jag att bilden i
skämttidningen som är utställd i ett skyltfönster
i ”Generalkonsuln på slottsbal” är en typisk mise-
en-abyme.Huvudpersonen stannar framför fönst-
ret och ser där sig själv på en karikatyrbild, vilket
föregriper hans förlöjligande senare på slottet.
Novellsamlingens karaktär är ämnet för det

tredje kapitlet, ”’Och ibland händer det’. Novell-
samling och novellcykel”. Undersökningen har
hämtat inspiration från Jean-Pierre Bouchers stu-
die av novellsamlingars uppbyggnad, men också
från François Ricard, som i uppsatsen ”Le recueil”
(i Études françaises, 1976) har studerat det han
kallar ”recueilmoderne”.Ricardmenar attCervan-
tes med Novelas Ejemplares (1613) var den förste
som skapade en sådan. Moderna novellsamlingar
består av fristående berättelser, ofta först publice-
rade i tidningar och tidskrifter, alltså samma kate-
gori som Söderbergs samlingar tillhör. Det är na-
turligtvis utmärkt att ha en term för samlingar av
fristående berättelser, som blev så vanliga i Frank-
rike under den tidHjalmar Söderberg var verksam
som novellförfattare. Beteckningen ”modern” är
ändå inte helt oproblematisk.Ricardmenar att den
är adekvat, då det är den typen av novellsamling
somärmest spridd idag–det vill säga på 1970-talet.
Ordet ”modern” för riktningar inomkonst och lit-
teratur har den nackdelen att det ibland används
om samtida företeelser och ibland om svunna epo-
ker, vilket gör att beteckningen blir en aning opre-
cis.
Kapitlet inleds med en genomgång av ramno-

vellsamlingens, denmodernanovellsamlingens och
novellcykelns historia. Några påståenden kan ifrå-
gasättas. När CervantesNovelas Ejemplares omta-
las första gången i avhandlingen, meddelas att ver-
ket inte äger någon fiktiv ram och längre fram att
det saknar muntliga drag och anekdoter. Det är
riktigt att det inte föreligger någon ram som hål-
ler samman de olika novellerna,men i övrigt är be-
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skrivningen inte korrekt. I de två sista av de tolv
långa novellerna i Novelas Ejemplares, i Leonard
Wisténs översättning ”Det bedrägliga äktenska-
pet” och ”Tvenne hundars samtal”, finns en tydlig
muntlig konstruktion. I den första novellen skild-
ras hur en fänrik kommer ut från ett sjukhus och
stöter på sin vän licentiaten, som undrar vad som
skett med honom sen de träffades sist, varpå fänri-
ken i jag-form återger sina lidanden på det äkten-
skapliga området i en längre berättelse. När han
slutat, antyder han att han gärna delar med sig av
flermärkliga upplevelser ochöverlämnar ettmanu-
skript som innehåller två hundars samtal som han
lyssnat till. I sista novellen läser licentiaten igenom
den elva kapitel långa dialogen, där den ena hun-
den berättar historier om vad han råkat ut för – de
kan mycket väl kallas anekdoter – och den andra
hunden kommenterar händelserna. Den episka si-
tuationen utgår från och bygger på samtal och en
ram håller ihop de två slutnovellerna.
I genomgången av novellsamlingarnas historia

meddelas också att ramnovellsamlingen från och
med 1830-talet blir allt ovanligare, vilket väl i hu-
vudsak stämmer,men undantag föreligger. August
BlanchesHyrkuskens berättelser gick som följetong
i Illustrerad Tidning i slutet av 1850-talet (1857–
1859) och kom i bokform 1863.
Efter den historiska utblicken vidtar en analys

av Söderbergs femnovellsamlingar.Genomgången
av sammanhållande faktorer är både intressant och
nydanande.Mig veterligenharmetoden aldrig tidi-
gare prövats på en svensk enligt ovanståendedefini-
tion ”modern”, novellsamling. Studiet av titelnovel-
lernas funktion, rytmen som skapas genom bland-
ningen av längre och kortare noveller, placeringen
av novellerna med hänsyn till teman och iaktta-
gelserna av hur ekon binder samman är elegant ge-
nomförd. Här och där förses läsaren med illustra-
tiva bokstavsscheman som underlättar förståelsen
för hur samlingarna är strukturerade.
När det gäller Historietter är kontentan den

att temat livet och existensen kan ses som över-
gripande, men att flera andra teman också före-
kommer, såsom vänskap, kärlek, ångest och leda,
religion och döden. Alla samverkar i komposi-
tionen. Variation genom att novelltyper blandas
diskuteras också: där finns realistiska och dröm-
artade, humoristiska och allvarliga noveller, skrö-
nor, debattnoveller, resenoveller och porträtt. Till
att ge samlingen en fastare komposition bidrar
också Söderbergs ändringar av en rad titlar novel-
lerna tidigare haft i tidningar eller tidskrifter. Ex-

empel på ekon är både företeelser såsom päls eller
svart hundochkonstellationer som triangeldramer,
medan skrik och gråt bildar ett ledmotiv som före-
kommer i de flesta historietterna. Slutligen konsta-
teras att det narrativa verkar enhetsskapande. De
flesta novellerna är som nämnts jagberättelser, och
där finns ett tilltal till läsaren som tar sig olika ut-
tryck, exempelvis genom retoriska frågor och me-
takommentarer. Informationen om att något skall
berättas och tidsangivelser med påföljande tillba-
kablick i början av varje novell är ett frekvent och
sammanhållande drag.
Samma slags ingående analyser görs av övriga

samlingar vad gäller kompositionen med hjälp
av teman, ekon och ledmotiv, berättarteknik och
grupperingar.
Villmanprövahållbarheten i Landens upptäck-

ter, exempelvis av särskilt riklig förekomst av himla-
kroppar iDetmörknar öfver vägen, går det att göra
via sökning på Litteraturbanken, där Söderbergs
alla novellsamlingar har publicerats. Hjälpmedlet
har inte använts i avhandlingen. En genomgång av
hur oftaoch i vilka sammanhang sol ochmåne före-
kommer bekräftarLandens resultat.Åtskilliga träf-
far får man också i Främlingarna, 8 för måne, må-
nen,månar och 17 för olika former av sol, samman-
lagt 25, färre iHistorietteroch i de andra två novell-
samlingarna, medan det blev hela 43 träffar på sol
och måne iDet mörknar öfver vägen.
På samma sätt går det att granska resultatet i av-

snittet om årstider, dygnsrytm och väder, som räk-
nas till de sammanhållande enheterna iDet mörk
nar öfver vägen. Att det finns en riklig förekomst
av sådana element i Historietter har tidigare upp-
märksammats av Peter Cassirer. Oftast är det vin-
ter eller höst i historietterna och vädret är för det
mesta regn och rusk. Söker man med hjälp av Lit-
teraturbanken i alla novellsamlingarna på samma
sätt efter regn och regna är det faktiskt flest träffar
iHistorietter. Flera, men långt ifrån alla, i novellen
”Duggregnet”. I avhandlingenutvecklas novellsam-
lingens tema ”livet och existensen”, somknyts sam-
manmed ångest och leda.Här hade årstidernahöst
och vinter och det frekventa regnandet också kun-
nat uppmärksammas som ekon.
Ett avsnitt om senare utgåvor rundar av kapit-

let. Vi får veta att Söderberg själv i Bonniers utgåva
av Skrifter I–X, 1919–1921, splittrade alla novell-
samlingar utomHistorietter. Indelningskriterierna
blev i stället genre och kronologiskt-biografiska.
Samlade verk, somär utgivna efter författarens död
(1943), bygger i stort sett på Skrifter. Inte förrän
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1962, med Bonnierbibliotekets utgåva av Söder-
bergs noveller i två delar, gavs de fem samlingarna
ut i sina originalskick, med undantaget att enakta-
renAftonstjärnan åkte ut och ersattes av en novell.
När respekten för novellsamlingen somkonstnärlig
enhet underminerades av författaren, fick det för-
stås konsekvenser för den forskning som länge var
mer författar- än verkcentrerad.
I kapitel fyra, ”’Här låg det nya uppslaget’. Pub-

licering i press”, finns också en ambition att be-
skriva Söderberg som tidningsskribent. Därför får
vi inledningsvis information om Söderbergs för-
hållande till journalistiken, försörjningsmässigt
och ideologiskt, en överblick över tidningar och
tidskrifter som då dominerade marknaden och
exempel på hur tidningsmiljön beskrivs i Söder-
bergs egna romaner och noveller. Tidningsgenrer
som ligger nära novellerna – kåseriet, resekröni-
kan och debattnovellen – kommenteras ur ett his-
toriskt perspektiv.
AnitaEricsson, som studerat kåseriet, har iaktta-

git att det under perioden 1870–1900blev alltmer
jagrelaterat. Upplysningen inbjuder till att koppla
ihop genren med berättarformen i Historietter,
där jagberättaren är så dominerande. Det finns
inte särskilt mycket skrivet om kåseriet, menMag-
nus Fernberg har i avhandlingenKåseristil (2004)
sökt komma åt vad det är som skapar förtrolighet
genom olika språkliga uttryck och bl.a. lagt märke
till en förhållandevis hög frekvens pronomen.Hän-
visningar till de här iakttagelserna av Ericsson och
Fernberg hade också kunnat göras.
Resten av kapitlet består av en genomgång av

de tidningar och tidskrifter som först publice-
rade författarens alster. Vi får veta var i publika-
tionerna de placerades, vilka typer av noveller som
förekommer, om det är bekant om Söderberg fick
något honorar ochombidragen är illustrerade.Ge-
nomgången är uppdelad på dagspress och tidskrif-
ter, de senare dessutom i kultur- och litteraturtid-
skrifter, veckopress, julpublikationer och skämt-
tidningar. Varje tidnings respektive tidskrifts his-
toria och inriktning beskrivs, och sedan redogörs
för Söderbergs bidrag i vart och ett av organen. Vi
får också veta om bidragen – ofta gäller det kåseri-
erna– senare ändrades innehållsmässigt eller stilis-
tiskt för att anpassas till en novellsamling. Just det
förfarandet, förändringen av en text, både i avsikt
att byta genre och införa den i en ny kontext, hade
kunnat analyseras noggrannare.Resultatet hade sä-
kert kunnat tillföra ny kunskap omdet genrespeci-
fika både för novellen och för kåseriet.

Vad gäller dagspressen publicerade Söderberg
sin första tidningsnovell iDagensNyheter 1889, sin
sista iGöteborgs Handels och SjöfartsTidnings jul-
nummer 1927 och de flesta som kåserier i Svenska
Dagbladet. Valet av tidning styrdes ibland av po-
litiska skäl. Sammanlagt trycktes knappt hälften,
30 noveller, i dagspressen, medan 35 (omman räk-
narAftonstjärnan) ursprungligen först stod att läsa
i tidskrifter. I många fall hade ett kåseri eller en
debattnovell sin givna plats i en dagstidning och i
Svenska Dagbladet också en viss dag i veckan. Sö-
derberg använde ofta signaturer: exempelvis Réol
i Dagens Nyheter, Tuppy och Petter Eremiten i
Svenska Dagbladet. Ibland kunde material i tid-
ningen rama in en novell. När ”Kyrkofadern Papi-
nianus”, som tar upp Dreyfusaffären, publicerades
iSvenskaDagbladet, avhandlas ämnet också i andra
artiklar på samma sida.
Julpublikationerna lockademedpåkostade illust-

rationer. I Julrosor blev ”Hundar”, sedermera om-
döpt till ”Rugg”, försedd med målningar och teck-
ningar avolikakonstnärer specifikt förnumret.Det
gällde också Albert Engströms populära skämttid-
ningStrix, där ”Arkimedes punkt” placerades. I no-
vellen förekommer enkoling in spe– intebara i tex-
ten utan även på bild. Det bör framhållas att bild-
materialet i avhandlingen på ett utmärkt sätt kom-
pletterar informationen om kåseriernas och novel-
lernas placering i dagstidningarna, och ger väl valda
exempel på illustrationer i tidskrifterna. Det enda
som saknas är en bild av hur det kunde se ut, när
Söderberg ändrar i ett kåseri för att anpassa det till
en novellsamling.
Inventeringen av var och hur Söderbergs novel-

ler först publicerades är en välkommen pionjärin-
sats, och den gäller inte bara de noveller som sedan
ingick i samlingsvolymerna, utanockså andra jour-
nalistiska bidrag av Söderberg samt de kortprosa-
bidrag som så praktiskt har placerats avgränsade i
käll- och litteraturförteckningen.
När så är möjligt uppges vilka honorar som ut-

betalades för novellerna.Här skulle resonemangen
om arvodets betydelse för valet av tidskrift och ut-
formningen av bidraget ha kunnat göras lite mer
utförligt. Marknadens roll när det gäller ett verks
omfång är inte ointressant. JohanSvedjedalmenar i
sin avhandling,Almqvist – berättaren på bokmark
naden (1987), att man inte kan utesluta att förkla-
ringen till att Almqvist skrev sina tjockaste roma-
ner på 1840-talet var att förläggarna då hade bör-
jat betala per ark.
Landen är den första att visa att det förekommer
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tematisk anknytning mellan novellerna av Söder-
berg och den kontext som utgörs av andra bidrag
i en publikation. Men det finns också en annan
kontext, nämligen de artiklar som ingår i en tid-
ningsdebatt och som engagerar flera olika organ.
På 1910-talet pågick den s.k. Strindbergsfejden, och
Söderbergs ”Generalkonsulns F-båtsmiddag” är ett
inlägg somborde knytas till den försvarsdebatt som
pågick. Strindberg hade en månad tidigare, i feb-
ruari 1912, avfyrat en rad artiklar i Aftontidningen
och SocialDemokraten, där han är kritisk mot in-
samlingen avmedel till ett krigsfartyg. Strindbergs
meningsmotståndare Sven Hedin hade i en bro-
schyr pläderat för svensk upprustning. Söderbergs
språkrör Markel tar, liksom Strindberg, avstånd
från insamlingen.
Det hör också till att avhandlingens akribi kom-

menteras, något som brukar uppskattas av dem
somvill använda sig av avhandlingen för egen forsk-
ning. Här kan lugnande besked lämnas. Att hitta
skrivfel, oriktiga citat, uteblivna eller felaktiga hän-
visningar till källor och litteratur är svårt.Det allra
mesta är pålitligt.
Någramissar får skyllas på förlaget. På s. 495 står

kolumntiteln ”Noter till Inledning”,mendet stäm-
mer inte, för här återges noter till ”Berättande och
novelltyper” som börjar redan på s. 494. Först på
s. 501 har det blivit rätt. Landen bjuder generöst på
praktiska förteckningar, exempelvis över respek-
tive novellsamlings innehåll, över senare utgåvor av
samlingarna, över övriga noveller, och ett verkregis-
ter. Man kan bara beklaga att personregistret inte
täcker de personer som förekommer i noterna.Det
har visat sig bero på förlagets ovilja att ge utrymme
för den fullständighet som brukar göra avhand-
lingar så användbara för andra forskare.Opponen-
ten beklagade vid upprepade tillfällen den bristen
under granskningsarbetet. Ett tredjemisstag av för-
laget är att indragen i blockcitaten har eliminerats
(exempelvis på s. 148, där båda citaten har indrag
för nytt stycke i originalupplagan). På så sätt ges en
felaktig bild av den enhet sommotsvarar ennovells
avslutande parti i avsnittet som diskuterar novell-
slutens utformning.
Naturligtvis är det en fördel, både för författa-

ren och för ämnets status, att få ut en doktorsav-
handling på ett prestigefyllt förlag, men det gäller
också att förlaget respekterar de vetenskapliga kra-
venoch inte gör ingrepp somblir till förfång för ar-
betets värde för andra forskare.
Andra skönhetsfläckar får avhandlingsförfatta-

ren ta på sig. På s. 124 i kapitel 2 står på två ställen

”ungehörte” i stället för ”unerhörte” om Goethes
Begebenheit. På s. 365 f. citeras ett ganska långt
stycke ur Den allvarsamma leken, som beskriver
Nationalbladets nystart.Där förekommer två skriv-
fel, vilket alltså är en sällsynthet, och lika många
uteslutningar, som verkar helt onödiga.
Vad gäller hänvisningarna i noterna kan sägas att

det ibland är osedvanligt många fakta som beläggs
i en och samma not. Exempelvis täcker not 121 på
s. 35 både information i det stycke efter vilket den
är placerad och i det föregående stycket. Av not-
förteckningen på s. 494 framgår att den innehål-
ler hänvisningar till inte mindre än åtta verk. No-
ter av det slaget förekommer inte sällan, vilket gör
att det blir en aning snårigt att koppla ihop beläg-
gen med påståendena.
På s. 531 finns en not 36 (som leder till kapitel

4). Där omtalas att breven från Bo Bergman till
Hjalmar Söderberg finns tryckta i brevvolymen
Kära Hjalle, Kära Bo, och att originalen förvaras
på GUB. Breven från Hjalmar Söderberg till Bo
Bergmanfinns påKB. I flera av de följandenoterna
som gäller breven (t.ex. 37, 44, 204, 221, 227, 245)
hänvisas till datumoch iblandockså till förvarings-
stället för originalen (t.ex. s. 544: noterna 281, 282,
285, 287). Det hade varit bättre att genomgående
hänvisa till trycket.Tankenmed att tillgängliggöra
brev genom utgivning är ju också att forskare och
andra intresserade skall slippa uppsöka arkiv i olika
delar av landet och slita på handskriftsmaterialet.
Vad beträffar antalet berättelser i Tusen och en

natt står (s. 243) att samlingen upptagit 1001 be-
rättelser,mendet stämmer inte. Såmånga berättel-
ser har aldrig ingått i Tusen och en natt. Den mest
omfångsrika samlingen lär bestå av 270.Det är nät-
terna när de berättas som är 1001. Sheherazade av-
bryter som bekant berättelserna, när det är som
mest spännande.

Helhetsintrycket avMiranda Landens avhandling
som en pionjärinsats låter sig naturligtvis inte rub-
bas av de relativt få invändningar som har gjorts.
Den värdefulla genomgången av novellernas väg
från publicering i pressen, via bearbetning till
en samlingsvolym, kommer att ge vägledning åt
framtida forskare som står inför liknande forsk-
ningsuppgifter. Det råder heller inte någon tve-
kan om att Landen genom att applicera relevanta
tolkningsmetoder kunnat ge nya insikter om Sö-
derbergs noveller. Metoderna är av den kvaliteten
att de bör kunna tillämpas inom framtida svensk
novellforskning, inte minst de som kan applice-
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ras på de tidigare så förbisedda ”moderna” novell-
samlingarna.

Barbro Ståhle Sjönell

Mats Tormod, Till en berättelse om tröst. Eyvind
Johnson omläst. Atlantis. Stockholm 2012.

Avhandlingen är framsprungen ur en lång förtro-
genhet med Eyvind Johnsons författarskap: be-
kantskapen inleddes på 1960-talet i gymnasiet i Lu-
leå och fördjupades närMats Tormod efter många
år somarkitekt började studera litteraturvetenskap.
(Han har för övrigt själv gjort både omslaget och
de tecknade illustrationerna.) Hans ambition är
att tackla författarskapet mycket brett, att se på
förhållandetmellan liv och verk, att inte se Eyvind
Johnson somenolympier som formulerar stora tid-
lösa sanningar omhistorien som ständigt upprepas,
utan att i stället ta fasta på någramer konkretamo-
tiv som tidigare forskning bara i ringa utsträckning
har uppmärksammat, i första handdenegativa, ofta
också destruktiva kvinnoskildringarna, den starka
homosocialiteten, flyktmotivet, det övergivna bar-
net och självmordet. En annan central fråga – som
litteraturvetenskapen inte så ofta tacklar, åtmin-
stone inte explicit – är: ”Varför intresserar detta
mig, varför läser jag Eyvind Johnson?” (s 21). Tor-
mods synpåden tidigare forskningen är föga gene-
rös i det han förklarar att den dels bjudit på över-
gripande studier hållna i vördnadsfull ton, dels på
”mer eller mindre teoretiskt inriktade detalj- och
stilstudier” (s 20). När han till ”detaljerna” före-
faller räkna sådant som berättarteknik verkar han
blind för det faktumatt formoch innehåll hör ihop
och att enundersökning av berättarteknikenknap-
past är ett självändamål, utan ettmedel att komma
åt exempelvis verkets tematik. För övrigt har Tor-
mod också fel om han föreställer sig att synen på
Eyvind Johnson genomgående har varit vördnads-
full: när jag själv somnyblivendoktorandpåSträn
dernas svall kom till Uppsala i början av sjuttiota-
let verkademånga litteraturvetare tycka att det nog
bara var ute i periferin man kunde tänka sig ett så-
dant ämne.
Tormods egen ton är essäistiskt sökande, stilen

slingrande, oftamångordig, ibland påtagligt John-
son-påverkad på ettmindre lyckligt sätt, komposi-
tionen slingrig, lös. Motiv tas upp i ett kapitel och
får sedan flyta vidare till senare kapitel och växa;
just somman tror att en konkret text ska analyseras

backar författarenoch tar uppnya kontexter.Arbe-
tet omfattar nio (onumrerade) kapitel förutom in-
ledning och slutord. I det första kapitlet förklarar
Tormod sitt författarbegrepp: inspirerad av Fou-
cault har han valt att se författaren som ”en väv av
berättelser” (s 33) som omfattar inte bara allt som
författaren själv har skrivit eller sagt, utanockså allt
som skrivits eller sagts om honom. Det är enligt
min mening ett författarbegrepp som blir otymp-
ligt stort och som Tormod så vitt jag kan se också
skulle ha klarat sig utan.
Stimulerande är däremot följande kapitel, som

handlar om litteraturens sanningsanspråk, en fråga
som både Eyvind Johnson själv och hans uttolkare
skrivit åtskilligt om. Med all rätt konstaterar Tor-
mod att diskussionenhar varit snårig ochoprecis –
ja, ofta har det handlat om rena cirkelresonemang
– men samtidigt tar han författarens uppgift att
undervisa och ledsaga på allvar och väljer därför
att med ett begrepp myntat av informationsfilo-
sofen Patrick Wilson föreslå att en författare kan
vara ”enkognitiv auktoritet”, det vill säga en individ
som ”antas ha grund för sina påståenden och där-
för kan uppfattas som trovärdig: någon vi kan lita
på” (s 79). Problemet med att tillämpa begreppet
på litteratur är naturligtvis att litteratur inte nöd-
vändigtvis – eller ens i första hand – förmedlar på-
ståendekunskap.Av sammanhanget förstårman att
Tormod har detta klart för sig, men distinktionen
borde göras alldeles klar.
Det tredje –korta–kapitlet ägnasEyvind John-

sons brottning med den självbiografiska genrens
problem och utgör närmast en bakgrund till föl-
jande kapitel, som behandlar breven till Rudolf
Värnlund som någon – troligast Johnson själv –
censurerat, klippt sönder, ofta så att bara någon
remsa återstår. Konkreta kvinnohistorier förefal-
ler ha klippts bort, men kvinnoföraktande kom-
mentarer finns kvar, till exempel följande: ”Kan jag
njuta av en kvinna erotiskt har hon ej mer värde än
andra animala företeelser –njuter jag av henne and-
ligt är hon knappast kvinna – möjligen ett kvinn-
ligt undantag.Njuta en groda andligt – går knappt
–men låren lär ju vara rätt så delikata.” (s 104)Även
homosociala resonemang finns kvar. Motiven för
censuren är oklara – också uttryck för självmedli-
dande tycks ha klippts bort – men Tormods slut-
sats blir att det är karakteristiskt för Johnson att
hemlighålla men samtidigt hävda ärlighet, att ef-
tersträva sanning men samtidigt dölja den, och att
detta skulle kunna vara en förklaring till metafik-
tiviteten, det undanglidande, i hans romankonst.


