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104 Recensioner av doktorsavhandlingar

denna. Det oroar mig lite att en enda felbetoning kan 
påverka bedömningen av hela strofen och dess relation till 
de andra stroferna.

För att sammanfatta:
Avhandlingen har formella brister: de många tryckfe

len, den bristande noggrannheten när det gäller citat, ta
beller, litteraturförteckning, uppgifter om upplagor, och i 
viss mån notapparat och handskrifter. Den ger också ett 
mycket tungt intryck med sitt svårlästa språk och sin 
komplicerade terminologi. Den i avhandlingen presentera
de modellen har också vissa svagheter: oklarheten runt 
begreppet anacrusis, de trots allt subjektiva resonemang
en kring mikro- och makrorytm och de ibland mindre väl 
genomtänkta analyserna av sekundärrytmen. Rent all
mänt kan man också ifrågasätta om avhandlingen till alla 
delar uppfyller strukturalistiskt ställda krav.

Till avhandlingens förtjänster kan räknas den välgjorda 
dispositionen och uppläggningen där teori omsätts i prak
tik. En stor förtjänst är också den omfattande bibliografin. 
Mina invändningar tar inte bort intrycket av att avhand
lingen är principiellt värdefull. Den pekar på ting som 
tidigare så vitt jag vet inte har uppmärksammats i svensk 
forskning. Teorierna är inte i sin helhet nya, men den 
modell som har presenterats är delvis ny -  jag tänker då 
på mikrorytmens och sekundärrytmens roller. Att Karl- 
feldts dikter är komplicerade och konstfulla känns väl inte 
som någon nyhet, men undersökningen bekräftar våra 
tidigare intryck och klarlägger det viktiga samspelet mel
lan meter, rytm och ljudgestaltning i hans dikter. Det nya 
är kunskapen om med vilka medel och verktyg Karlfeldt 
nådde effekt och resultat. Det nya är inte syntesen, utan 
analysen.

Det är svårt att på det här stadiet bedöma om resultaten 
av undersökningen är säkra och verifierbara. Den applice
ring på Karlfeldtmaterialet som har gjorts är trots sin 
detaljrikedom inte alltid tillräckligt noggrant utförd, men 
den antyder klart att modellen fungerar. Men det är först 
sedan man har tillämpat den på ytterligare textmaterial av 
andra författare -  kanske inte fullt så skickliga och erkän
da versifikatörer som Karlfeldt -  som man kan uttala sig 
säkert om den saken.

Jag tror också att avhandlingen är fruktbar. Redan den 
tvärvetenskapliga kopplingen till lingvistiken är det. Den 
ställer oss i bättre kontakt med internationella tankegång
ar inom metriken. Jag tror också att avhandlingen kan 
stimulera till vidare forskning. Man bör, med vissa modifi
kationer, kunna gå vidare på den här metodiska vägen och 
studera exempelvis samspelet mellan primär och sekundär 
rytm eller spänningen mellan meter och rytm.

Anita Boström Kruckenberg

Thomas Pantléon: Volkstümliche Tendenzen in der 
schwedischen Literatur 1880-1900. Beiträge zur Skandi- 
navistik. Band 1. Verlag Peter Lang. Frankfurt am Main 
1984.

Beiträge zur Skandinavistik är en ny följd av publikationer 
med syfte, »einige der besten wissenschaftlichen Abhand
lungen aus diesem Gebiet, die sonst nur in kleinen Auf
lagen oder sogar nur in Archivexemplaren vorliegen [. . .]

einer weiteren sprach- und literaturgeschichtlich interes
sierten Öffentlichkeit zugänglig zu machen». Otto Ober
holzer som svarat för serien, framhåller i sin presentation 
hur skandinavistiken har breddats som forskningsgebit 
alltsedan böljan av 1970-talet i de tyskspråkiga länderna: 
»neue Lehrstühle, Habilitationen, zahlreiche akademi
sche und staatliche Examina, aber auch Schrifterreihen 
und Zeitschriften zeugen davon». Jag har i Samlaren 1981 
redogjort för det framgångsrikt genomförda forsknings
projektet Zur Rezeption skandinavischer Literatur in 
Deutschland 1870 bis 1971, som under en rad av år be
drevs vid Nordiska institutet i Kiel, och som avsatte ett 
flertal värdefulla Skandinavistische Studien -  också det en 
av Otto Oberholzer utgiven följd av Beiträge zur Sprache, 
Literatur und Kultur der nordischen Länder (Karl War- 
holtz Verlag). Det bör tilläggas att utgivningen av Pant- 
léons bok finansiellt har understötts av Humanistisk-Sam- 
hällsvetenskapliga Forskningsrådet i Sverige.

Om jag också inte direkt är benägen att medge att 
Thomas Pantléons dissertation Volkstümliche Tendenzen 
in der schwedischen Literatur 1880-1900 -  undertiteln 
preciserar: Soziologische, ideengeschichtliche, litera
rische Hintergründe -  i metodiskt avseende är ägnad att 
befrukta utforskningen av perioden i fråga (Oberholzer 
menar för den delen också att Pantléons framställning i 
många avseenden kastar nytt ljus över sitt ämne), konsta
terar jag gärna att det rör sig om en samvetsgrann och 
nyttig forskningsöversikt, som vittnar om ett grundligt 
inträngande i ämnet och förmåga av väl avvägda nyanse
ringar. Undersökningen bär väl på åtskilliga håll prägeln 
av att vara skriven av en novis på det litteraturhistoriska 
fältet -  men om hur många av våra egna svenska doktors
avhandlingar av den nya typen gäller naturligt nog inte 
samma sak. Dessutom bör man beakta att Pantléon med 
pedagogiskt nit tydligen har sökt informera sin läsekrets i 
medvetande om dess bristande hemmastaddhet i den be
handlade problematiken.

Om Pantléon visserligen till läsarens båtnad återger en 
rad dikter av Ola Hansson och ett par av Fröding och 
dessutom på en sida anför hela Esplanadsystemet, har han 
inte kunnat, som han framhåller, »ausführlich auf die 
Vielzahl der Primärtexte eingehen»; hans arbete diskute
rar i stället främst den förhandenvarande forskningslitte- 
raturen, heter det. Litet övermaga förklarar Pantléon att 
den tematik han sysslar med på ett mer ingående sätt har 
behandlats mest i arbeten av äldre datum »und entspre
chen in vielen Fällen nicht dem heutigen wissenschaftli
chen Standard». När man finner hur Pantléon ständigt på 
nytt får anledning åberopa Erik Lindströms Nordisk folk- 
livsskildring (1932) och Melker Johnssons En åttitalist. 
Gustaf af Geijerstam (1934) -  det senare ytterst gedigna 
arbetet är olyckligtvis borttappat bland litteraturförteck
ningens Sekundärtext -  tycker man att Pantléons svepan
de värdering är bra malplacerad. Pantléon framhäver 
emellertid med all rätt Lars Furulands doktorsavhandling 
Statarna i litteraturen (1962), som han också onekligen på 
ett lyckligt sätt har förstått att anknyta till. Gunnar Bran- 
dells synpunktsrika och välformulerade karakteristiker av 
åttital och nittital i Ny illustrerad svensk litteraturhistoria 
(IV) har Pantléon likaså haft stor nytta av. Han ägnar 
åtskillig möda att definiera dessa begrepp åttital och nitti
tal -  varvid han visserligen missar förekomsten av Per 
Arne Tjäders avhandling Det unga Sverige. Åttitalsrörelse 
och genombrottsepok (1982) -  och kan härvid givetvis
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åberopa en mångfald centrala arbeten förutom Brandells 
framställning, Karl-Erik Lundevalls avhandling exempel
vis. Pantléons uppfattning att det både är fråga om konti
nuitet och förnyelse de båda litterära decennierna emellan 
har ju överhuvud gott stöd i tidigare forskning.

I Skandinavistische Studien hade ett flertal arbeten en 
ideölogikritisk karaktär. Så behandlade Barbara Gentikow 
i sin studie Skandinavien als präkapitalistische Idylle re
ceptionen av den nordiska litteraturen i Tyskland under 
den aspekten att denna litteratur där blev utnyttjad för ett 
blomstrande Geschäft. Pantléon åter kommer däremot 
bara i förbigående in på ideologikritiska perspektiv; Gun
nar Ahlströms Det moderna genombrottet (1941), som 
annars utgör ytterligare ett av hans ständiga referens
punkter, följer han sålunda inte i det ahlströmska slutka
pitlets negativa syn på det litterära klimatbytet vid decen- 
nieskiftet. »Heidenstams und Levertins ’nittitalsprogram’ 
kann daher nicht ohne weiteres, wie etwa Lundewall an
deutet, gesehen werden als bewusst politisch reaktionär 
und als literarische Besprechung einer in der Politik zu
nehmenden antidemokratischen und nationalistischen 
Tendenz [. . .] Es wäre zu oberflächlich, die Literatur des 
’nittital’ im allgemeinen und speziell die ’folklivskildring’ 
der Zeit als Ausdrucksmittel von Schriftstellern zu beze
ichnen, die die damaligen sozialen Verhältnisse grund
sätzlich begrüssten und in ihren Werken somit auch die 
konservativen Interessen repräsentieren und festigen 
wollten.» Den tyska Heimat-rörelsen noteras i förbigåen
de i bokens slut, där också Langbahns beryktade Rem- 
brandt als Erzieher berörs. Pantléon, som på bokens sista 
rader beklagar att han inte haft utrymme för att också 
behandla det svenska måleriet från sekelslutet, hade an
nars haft skäl att framhålla Anders Zorn som företrädare 
för »en rasuppfattning framsprungen ur den germanska 
föreställningsvärlden». (A. Zom: Självbiografiska anteck
ningar. Utgivna och kommenterade av Hans Ulrik 
Brunner. Bonniers 1982.) Brunners kommentarer ger 
överhuvud en intressant belysning åt Zoms målningar 
med »fosterländskt» ämne. På hösten 1886 målade han sin 
akvarell Vårt dagliga bröd. »På den magra åkern böjer 
inga egendomslösa lantarbetare sina ryggar i tungt arbete 
utan här skildras den genom yttre omständigheter 
sammansvetsade småbrukarfamiljen.»

Barbara Gentikows avhandling var ett uttryck för den 
ny begynta, allmänna orienteringen mot socialhistoria 
inom olika humanistiska vetenskaper i BRD; inledningsvis 
betonade hon emellertid i boken att hon inte kunde syssla 
lika ingående med produktionsförhållandena i Norden 
som med litterära, ekonomiska och politiska »Be
dingungsfaktoren [. . . ]  auf Seiten der Rezeptionsdoku
mente». Pantléons sociologiska bakgrundsteckning gäller 
just »Das Zeitalter der industriellen Revolution in Schwe
den» och vilar på en fast mark av tidigare forskning; den 
har krävt stort utrymme, på samma gång som denna skild
ring av den industriella revolutionen enligt författaren inte 
gör några anspråk på fullständighet. Fattas bara det för 
övrigt! Pantléon fortsätter: »Die ’folklivsskildringar’ des 
’åttital’ spiegeln die oben dargestellten sozialen Verhält
nisse der Zeit wieder.» Spegelbilden har använts av Ahl- 
ström som nyanserar: »Tesen om litteraturen som epo
kens stora reflexionsspegel har sina naturliga begränsning. 
Diktarna speglar endast en del av skeendet och ofta inte 
den väsentligaste delen». Pantléon visar sig ta fasta på 
denna viktiga reservation; skada bara att han alltså har

låtit analysen av mångfalden primärtexter träda så i bak
grunden.

Pantléons bok har fyra huvudkapitel, men han bedriver 
tyvärr en för läsaren högst irriterande sifferexercis inom 
vaije kapitel; avsnittet Die wirtschaftliche Situation in der 
achtziger Jahren är exempelvis numrerat 2.1.2.4.2. Sam
ma stilsort används för alla rubriker. Personregister sak
nas.

I det idéhistoriska kapitlet noterar jag en nyttig summe
ring av den etnografisk-folkloristiska rörelsens manifesta
tioner i Sverige mot slutet av 1800-talet. Pantléon regist
rerar också med omsorg vilka resultat som tidigare forsk
ning har kommit fram till rörande en rad svenska författa
res relationer därtill. Alltför många sidor är ägnade pre
sentationer av Darwins descendensteori, av Rousseaus 
tänkande osv. Rousseau befinns viktig för Strindberg, 
mindre betydelsefull för andra 80-talsskribenter. Det finns 
sidor i avhandlingen, där Pantléons penna löper mindre 
hämmad av tyglarna från tidigare forskning och där man 
övertygas om att han är en forskare i vardande. Det 
avslutande kapitlet om komparativa faktorer är upplysan
de, om också något torrt registrerande; framhållas bör f.ö. 
också en genomgång på annat håll i boken av »[die] indivi
duell-biografische Hintergründe der Autoren» som illus
tration till hur Pantléon har strävat efter att mångsidigt 
belysa sitt ämne.

Pantléons forskningsrön finner jag således överlag base
rade på tidigare forskning. Han har emellertid på ett för
nuftigt sätt tillgodogjort sig den i själva verket nog så 
omfattande facklitteraturen rörande våra »folklivsskild- 
ringar» från förra sekelslutet -  Viktoria Benedictsson, 
Bondesson, Bååth, Fröding, Geijerstam, Hansson, Karl- 
feldt, Lagerlöf, Molin och Strindberg figurerar alla i 
undersökningen och några fler omnämns -  och jag är 
övertygad om att denna ambitiösa kartläggning kan bli till 
nytta för en fortsatt forskning såväl i Tyskland som här i 
Sverige kring »volkstümliche Tendenzen» under decen
nierna i fråga.

U lf Wittrock

Brigitte Mral: Frühe schwedische Arbeiterdichtung. Poe
tische Beiträge in sozialdemokratischen Zeitungen 1882- 
1900. (Skr. utg. av Avdelningen för Litteratursociologi vid 
Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, nr 18.) 
Uppsala 1985.

Brigitte Mrals avhandling om den tidiga svenska arbetar- 
dikten kan med ett citat ur Henrik Menanders Arbetets 
söner betecknas som en »hedrande ädel bedrift». Genom 
hennes framställning får vi för första gången en väl under
byggd redogörelse för den lyriska diktningen under arbe
tarrörelsens pionjärår: dess omfattning, viktigaste under
grupper, motivområden och bruks sammanhang. Mral har 
genomfört ett mycket aktningsvärt bibliografiskt grundar
bete och därmed banat väg för fortsatta studier på ett 
område som tidigare varit svårtillgängligt. Både avhand
lingen och den registervolym som publiceras i anslutning 
till denna (Poetiska bidrag i Folkviljan 1882-1885, Social- 
Demokraten 1885-1900 och Arbetet 1887-1900. Litteratur 
och samhälle nr 2-3 1985) imponerar som arbetspresta
tioner och kommer helt säkert att flitigt utnyttjas av andra 
forskare i framtiden.




