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2 8 8 Recensioner

H A N S  O. G r a n l i d : Då som nu. Historiska romaner i översikt och analys. Sthlm 1964.
Den historiska romanen är en genre som erbjuder en rad intressanta men hittills 

föga undersökta litteraturhistoriska problem. Vilka historiska skeden har författarna vid 
olika tidpunkter sökt sig till och varför? Hur har värderingarna av olika företeelser i 
den behandlade miljön förändrats? I vilken utsträckning har den historiska romanen 
påverkats av historievetenskapens växlande uppfattningar av de olika perioderna? Vilken 
betydelse har de politiska konjunkturerna haft för genren? Och de litterära? Har den 
t. ex. berörts av de appeller som utslungades under 80-tal, 90-tal eller 40-tal och i så 
fall hur mycket? Har berättarteknikens förändringar påverkat den historiska romanen 
och vad har detta i så fall fått för konsekvenser?

Bland alla de frågor som här ännu ligger outforskade har Granlid valt att behandla 
två omfattande och mycket svårhanterliga problem, nämligen: (1) »Lägger den mo
derna historiska romanen, särskilt den svenska, större vikt vid analogien med nutiden 
än vid det skildrade skedets egenvärde?» (2) »Har i modern roman den historiska sti
liseringen eller arkaiseringen avtagit i betydelse, jämfört med 1800-talsdiktningen?» 
(s. 19). Särskilt den första frågan tycks mig svår att besvara då den medför mycket be
svärliga tolknings- och mätningsproblem. Det gäller ju inte bara att analysera fram 
analogier, man måste ju också gradera dem inbördes, då vissa kanske är uppenbarare 
eller mera dominerande än andra. Och hur skall man sedan kunna väga dem mot »det 
skildrade skedets egenvärde»? Den andra frågan tycks skenbart lättare att angripa, 
man kunde ju helt enkelt tänka sig att räkna arkaismer och på statistisk väg besvara 
frågan. Men först måste man avgöra vilka ord som vid olika tillfällen skall betraktas 
som arkaismer, och inte nog med det, man måste också på något vis värdera arkaismerna 
(somliga gör ju ett ålderdomligare intryck än andra), vilket säkerligen inte är lätt.

Av central betydelse blir i båda fallen urvalsfrågan. De undersökta romanerna måste 
vara representativa —  för något. De kunde representera t. ex. genren som helhet eller 
de av samtiden mest uppskattade verken. N är det gäller uppgift nummer två behöver 
man troligen två grupper, en från 1800-talet och en från 1900-talet, för att kunna avläsa 
förändringarna. I själva verket torde detta behövas även vid den första uppgiften, då 
det visar sig att Granlid under arbetets gång formulerar om problemet och i stället 
söker besvara frågan om 1900-talets roman lägger större vikt vid nutidsanalogier än 
vad den »klassiska historieromanen» gjorde (s. 304).

Granlid har knappast tillräckligt uppmärksammat alla dessa metodiska svårigheter. 
Utan att försöka vare sig mäta arkaismer eller analogier eller ens göra ett representa
tivt urval romaner anser han sig kunna besvara de uppställda frågorna med ett gene
rellt ja (s. 304, 307). Han går tillväga på så sätt att han först skaffar sig en uppfatt
ning av 1800-talets historiska roman, i huvudsak grundad på ett mycket tvivelaktigt 
marxistiskt arbete av Georg Lukåcs. Detta kompletteras dock särskilt för den svenska 
litteraturens del av befintliga punktundersökningar och egna spridda iakttagelser. Sedan 
jämförs denna »klassiska historieroman» med den »moderna historiska romanen», som 
främst får representeras av ett tiotal sinsemellan mycket olika och som författaren själv 
erkänner nyckfullt utvalda moderna svenska romaner med motiv från medeltiden. Under 
sådana förhållanden är det uppenbart att de generella slutsatser som Granlid drar är av 
föga intresse.

Sitt egentliga värde har boken i stället i de enskilda analyserna. Av de undersökta 
romanerna är en skriven år 1920, nämligen Martin Kochs Legend, medan de övriga 
fördelar sig tämligen jämnt på dels 1940-talet, dels 1960-talet. Endast två romaner är 
från 1950-talet. Granlid nöjer sig i dessa analyser inte med att diskutera förekomsten 
av arkaismer eller analogier med nutiden utan söker också ge en tolkning av den be
handlade romanen. Han framför här flera intressanta förslag, och ibland växer hans analyser, 
som i flera fall· bygger på privata brevväxlingar och intervjuer med författarna, ut till 
små författarporträtt. Detta gäller t. ex. Otto Karl-Oskarsson, Gunnar Sandgren och i 
någon mån Birgitta Trotzig.

Granlid söker också värdera romanerna. Tyvärr har han härvid inte klart skilt sin 
uppskattning av en roman som estetisk produkt från värderingen av den som historisk 
roman eller ens uppmärksammat detta problem. Ändå är det uppenbart att man här 
liksom när det gäller detektivromaner kan ställa delvis olika krav. Detta gör även Gran-
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lid ibland, t. ex. när han upphöjer Sandgrens produkter till mönster för modern histo
risk roman medan romaner som Gyllenstens Sokrates död eller Delblancs Prästkappan 
sägs äventyra »historieromanens rättmätiga funktioner» genom sin relativism och sitt 
enligt Granlid alltför subjektiva förhållande till det historiska stoffet (s. 310 f.). Sam
tidigt som Granlid inte tycker om dessa böcker som historiska romaner berömmer han 
dem nämligen som »utomordentligt suggestiva och utomordentligt komplicerade be
rättelser» (s. 311).

Här skymtar en speciell värdeskala för den historiska romanen som hade varit av 
intresse att diskutera om inte Granlid hade tillämpat den så nyckfullt. Medan han 
således förkastar Prästkappan som historisk roman sätter han t. ex. överraskande nog 
Arne Sands Trollkarlens lärling mycket högt, trots att den historiska atmosfären där 
måste sägas vara långt vagare och trots att Sand snarare är mera respektlös och subjektiv 
i sin behandling av det historiska stoffet än Delblanc. En förklaring till denna in
konsekvens är kanske att Granlid framför allt läser denna roman som en genomförd 
kritik av det kapitalistiska välfärdssamhället. Han tycks nämligen i viss utsträckning 
dela Lukåcs marxistiska värderingar; det är signifikativt att en marxistisk teori får för
klara förekomsten av de historiska romaner som anklagas för relativism och subjektivi
tet (s. 313).

En annan sak som man gärna hade sett att Granlid behandlat utförligare är be
greppet »historisk roman». Han säger i inledningen att definitionen av detta begrepp 
varit »mindre bekymmersam» (s. 20), något som endast kan förklaras av att han över
huvudtaget inte försöker ge någon. Det är klart att man vid en undersökning av den 
historiska romanen kan komma till ett helt annat resultat om man med historisk roman 
menar varje roman som utspelas i historisk miljö än om man dessutom fordrar t. ex. 
historisk realism eller en viss attityd till det förflutna. I praktiken förefaller det som 
om Granlid vore anhängare av en relativt snäv definition då han t. ex. tvekar att be
teckna Lagerkvists medeltidsromaner som historiska, avfärdar Eyvind Johnsons Hans 
nådes tid på en dryg sida trots att den är en av de senaste årens mest uppmärksam
made medeltidsromaner och är så kritisk mot Gyllenstens och Delblancs romaner. Men 
å andra sidan ägnar han egendomligt nog ett helt kapitel åt Trollkarlens lärling, fastän 
den endast med möda kan föras till gruppen medeltidsromaner och den historiska miljön 
där är av mycket underordnad betydelse. Här hade en klargörande motivering varit på 
sin plats.

Granlids bok är stimulerande att läsa och man kan i den finna uppslag till en rad 
intressanta avhandlingsämnen. Han har riktat uppmärksamheten mot ett hittills alltför 
obeaktat forskningsområde och pekat på en rad viktiga problem. »Då som nu» har 
emellertid en mer essäistisk än vetenskaplig prägel; den är skriven på en yvig och bild
rik, litterärt färgad prosa.

Ulf Boéthius

G e r h a r d  A r f w e d s o n : Diktens födelse. Studier i diktares arbetspapper. Sthlm 1964.
Gerhard Arfwedsons bok bör inte i första hand betraktas som litteraturhistoria, utan 

som en bok om litteraturhistoria. Författaren vill inrikta litteraturhistorikers uppmärk
samhet mot ett material, dvs. diktarnas arbetspapper, och mot några begrepp med vars 
hjälp man kan formulera frågor om detta material. I andra hand försöker han själv 
besvara några sådana frågor. Dessa frågor är inte alla av samma typ; och skillnaden 
mellan dem är av stor betydelse.

Den speglar nämligen litteraturvetenskapens kroniska dilemma: spänningen mellan 
individualiserande beskrivning —  som vill komma åt det för varje författare eller verk 
distinktiva och egenartade —  och generaliserande förklaring —  som vill komma åt 
regelbundenheter.

Arfwedsons bok innehåller exempel på individualiserande beskrivning (i ett av
slutande avsnitt om manuskript av Björling, Malmberg, Gullberg och Elsa Grave), såväl 
som på generaliserande förklaring (i bokens teoretiska kärna, det Arfwedson hänvisar 
till som sin ’hypotes’: att »målupplevelsens» art bestämmer diktarens arbetsteknik). 19
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