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Underbar historia fran norr
Annie E Proulx kon- 
irasterar lyrisk bmhei 
for naluren nicd elt vaket 
och huinoristiskt sinne 
for niiinniskans grotesk- 
erier, skriver Peter 
Elmiund i sin anmiilan.

* r 1993. vid 5X irs ildtr, 
/\ Tick den amerikanska fdr- 

1. Vfatlurinnan Annie R Proulx 
(ullalas "pru") ell formidabell ge- 
nomhroll med romanen Sjofarts- 
n\u. vilkcn beldnades mod The 
National Book Award, hyllades av 
kritikerkaren och gick rakl upp p5 
torsaljningMoppcn. Pulit/erpriset 
kt)tn aret diirpa. Del var en oviin- 
lad uivcckling for denna medel- 
alders drop out med avbruina aka- 
demiska siudier och ire havererade 
akienskap bakom sig.

.Uf/fu-1.
Sn»larlMiylt
Foriini.

I tir all slippa gii nil jobbel. vilkel 
\ar och ar del htin av.skyr most i h- 
vei. flyiiudc htin udigt tilt landel

med avsikl all fbrsorja sig som fri- 
lansjournalisl. Del ekonomiska ut- 
bytel blev magert, ix;h for alt over- 
leva ivingadcs hon fiska. jaga och 
plocka biir.

Sd smdningom forbiilirade hon 
sin situation genom an skriva 
handbik-ker om hur man bygger 
Maket. brygger cider, odlar sallad 
och liknande. I borjan av 80-ialcl 
flyllade hon norrut, till Newfound
land i Kanada. och blev foriilskad 
i den karga naluren och dc sarprii- 
glande mdnniskoma. Del iir denna 
miljo och upplevelsema dar som 
ligger till grund for succ(5boken

Klassiskt flykttema
Och visst fonjiinar hon fram- 

gangen. Sjdfarlsnyll. som denna 
h()sl lanseras pa svenska, iiren un
derbar historia som bygger pd del 
klassiska lemat "flykten fran sta- 
den". Men ndgon landsbygd i ro- 
senrbtt iir del lack och lov inte fra- 
ga om. och heller ingen blygra 
sladsmiljo, Hiir las over huvud la- 
gel inte sliillning till de bada sam- 
hallsformema. del iir huvudperson- 
en Quayles fdrutsaltningar och 
livsval del handlar om.

Den jallelika, klumpiga och 
chiirmlosa Quayle ar en iredje klas- 
sens journalist, som saknar den so-

ciala anpassningsformaga. mal- 
medvetenhet och listighei stun 
kriivs for all la sig tram i lal- 
bebyggt omradc.

Han lyckas aldrig la sig upp ui 
de undersla skiklen. Han ar domd 
till all for all framtid slapa sig tram 
som en nusslyckad idnt. Sa geslalt- 
ar sig livel for mdnga i sladen 
Varfbr slannar de? Ar del for den 
briickliga irygghetens skull eller 
for alt del saknas torebilder?

All Quayle till sisi packar ihop 
sina saker beror inte p5 elt oviintat 
anfali av inilialivformdga. utan pa 
alt del elimdiga liv han trots alll 
har rasar saminan. Den sliindigl 
otrogna frun siiljer de ivd bamen 
lill en pedofil och slicker med sin 
iilskare bara for all strax diirefler 
omkomrna i en bilolycka. Quayles 
fbnildrar. som aldrig gillat honoin. 
begar sjalvmord. Bnxlem. som all- 
lid kallal honom fellarsle. vagrar 
komma lill begravningen. men be
gar all til sina an spengar skickade. 
De enda \iinnerna drar sPderul.

Stalld infbr alli delta och med 
chtK'kade bam alt la hand om far 
Quayle radel av sin taster all fbija 
med henne till den gudsidrgaina 
plals 1 Newfoundland som hails 
larforaldrar ^en gang kom llran. 
"V'ad fanns del kvar foi honom i 
Mockingburg'^".

Sa horjar ila den biiierljuva resan 
mot ell balire liv i del vmdpinade. 
iskalla landel i norr. All Quayle 
skall hilla en miljo diir han kom- 
nier batlre nil sin riill fbrstdr man 
redan eller forsta kapillel. Men pa 
vilkel salt ’ Och vad iir del for 
manniskor som lever diir uppe? 
Del iir fragor som ivingar liisaren 
all ivrig! bliiddru vidare.

Lyrisk omhet
Annie R Proulx koniraslerar ly- 

nsk dmhel for naluren med elt va
ket och humorisliskl sinne for 
manniskans groteskerier.

Centrum for skildrmgarna av 
Newfoundland iir den lilla lokal- 
iidningen i Killick-Claw. The 
Gammy Bird, som utkommer en 
gang per vecka och ger folk vad de 
vill ha dar ule i obygden. till ex- 
empel massor med annonser for 
vinylfasader. gurnmistiimplar. liv- 
forsiikringar. folkmusikfestivaler. 
bankljiinsler. repsiegar. lasiniit. 
skeppssmide. kopplingsdosor. miis- 
singsspik. w'lenerkorvar. locktang- 
er etc etc.

Den barande joumalistiska iden 
iir all i varje nummer fylla tbrsia- 
sidan med sma.skiga bilder pa bil- 
oiyckor. I bvrigt kr>ddas lidnmgen 
med ell oproportioneligt storl anlal

artiklar om sexuella bvergrepp. hu-^ 
och hem-material, stulna utrikes 
nyheter och inte niinsi en skvallcT 
spall .som g5r over alia ansiiindig 
heisgriinser.

Han ar domd till att 
for all framtid slapa 
sig fram som en 
misslyckad tont.
Si gestaltar sig livet 
for minga I staden. 
Varfor stannar de?

Pa denna tidning kommer Quayles 
joumalistiska talanger till sin riiii. 
och genom bans olika uppdrag far 
vi la del av en kultur diir mannis
kor av ett nii.st inlill outhiirdligi 
klimat drivs samman. oav.sett om 
de gillar varandra eller inte.

Den humoristiska. larorika och 
kiinslosamma beratiel.scn bjuder 
inte pa ndgra formmassiga over- 
raskningar. Del overtygandc resul- 
lalet iir friim.st resultatet av en ori- 
ginell ide och en gedigen kunskap 
om iimnei.

PETER ELMLUND

Det finns foitfarande arbete for kritiker
Goran Hiigg.s krbnika om 
de samtida kritikems roll 
for litleraturen kommen- 
teras av Mats Gellerfelt.

bran Haggs kriinika pii den- 
I -»-iui sida den 28 november iir 
Vj myckci tiinkvard. biide for 
kniiker iKh for lusiliisare. Krili- 
ken saljer mgu biicker. hiivdas del 
inte sallan • Hiigg talar om mun 
mol mun-meloden och bokklubb- 
skalaloger som viktigare siilj- 
inslrumenl.

Invandningen

l\isi nog ai del en sanning med 
modilikation Del skulle hiir fora 
alltfor langt all della i den oiindli- 
g.i spckulalumen om vad soin 
egeiHiigen saljer en hok. Vud gtir 
en bok aliraktiv pa marknaden ’ 

l.allsmalla. ■‘kiMiimersiella" btiek- 
er saljer torusso ofla lika lint stun 
iic sm.illes Men vad skall \i saga 
om all avancerade nmianer av en 
rmberit> Reo eller Peler Hoeg b!i- 
VII miernalionella slorsaljare ’ Vein 
kunde ana all (iuillous llumillon- 
bocker skulle bll en megahii? Na- 
gon nkligl omfailande undersbk- 
ning av salimekamsmerna har mig 
veierligen inie genomlbrts. en sa- 
dan vtue siarkl onskviird dtKk.

I asi sanitidigl som Hiigg inenar 
all kriiikens bclvdeisc niir del gal- 
Ici lasares bokval mmskal sedan, 
sag. I'rednk Hiibks lid (nagon kri- 
iisk nkshkare lor den lasande hor- 
geiligheien finns lack ixh lov iiue 
langei sa smvger llagg in cn 
hrasklapp och konsialerui all suviil 
han sjatv som andra scruisa krili- 
ker vcrkligcn ivckals bidra lill all 
m.irknailstora cn tK'h annan hok 
l.uiulells Jitiii tK'h Faiglunds /^»/- 
fiiwi iden scnare av Btuiniers. som

luckade nej. ansedd stun osiiljbar!) 
anfbrs som iva bra exempel (niir 
Lars-Olof Rran/.en i DN 1974 kal- 
lade Jack arliondels generalionsro- 
man blev framgangen omedelbar).

Visserhgen kan det med fog 
hiivdas all Jack l^g riitt i liden. 
fyllde ell behov. sammanfallade en 
generations erfarenhcler etc etc, 
Dei kan iindd inte ftimekas all det 
var Rran/ens recension som gav 
romanen dess enorma skjuts mol 
unika fbrsaljnmgsframgangar. Och 
aven om denna kritikerassistans 
kunske tillhbr undanlagen. sa exis- 
terar den saledes.

Diiremot iir det giveivis sa. all 
mycken litleralur. som Hiigg iir 
inne pa. sbker sig fram till liisare 
pa ouigrundliga viigar. Siirskill tor- 
de del i dagens liige giilla en viss 
typ av 'kullbbcker". som tinner 
vag lill en ung publik. ovan vid 
kultursidor torde
kunna riiknas dill.

Avgorande roll for kritiken
Men niir del giiller all siilju cn 

vIss typ av biicker iK'h ge dem lii- 
sarc. sa lorde kriiiken ha en viktig 
for all inie siiga avgiirande roll. 
Jag tanker pii "smar litteratur, som 
hur bloii en liten men dock existe- 
rande forsaljningspotenlial - lag 
linqvisls "svara” Kupten Nemos 
hihlioiek. Perecs l.ivei en hruks- 
(imisnini^. Pynchons Groviiaiion- 
en.s reiinh(if>e eller vilka diklsam- 
Imgar stun heist.

Jag vei av egen erfarenhet. 
Ibland har bokhandlare sagt mig 
alt till exempel en understreckare 
tim ett "svart ' ullandskt verk fak- 
tiski Mill boken till en kvalificerad 
om lin ej jiiltelik liisekrets.

Peler Rnglund piipekar i Rxpres- 
sen (29 november) all kritiken fak- 
iiskt har en hell avgorande fbrsiilj- 
ningshetydelse pa ett lillcrilrl

omraile. niimligen pii tackhlleralu- 
rens: han anger Richard Swart/ 
Room Seniee som exempel - bo
ken siilde slui pii nagra dagitf. "och 
delta trots alt fbrlaltaren vurken var 
kiindis eller misslyckad poliskom- 
missarie. trots att amnel rymdc 
fbga av sex tvh inlet av Hard, och 
trols all hans verk fbrpackals i en 
alll annal iln iiismickrande form".

Den mycket etablerade 
forfattaren A som 
skrivit en "mellanbok" 
(om ens det) fir di 
inte framst ampla 
lovord, utan snarare 
en valdig drapa som 
inte ar stort mer an ett 
innehillsreferat utan 
vardeomdomen.

Kritiken har dessulom en viklig 
uppgift som dellagare i del offent- 
liga samlalel om liiteralur. i me- 
ningsutbylel om dess vadan och 
varihiin. om dess uppgifier och nu- 
varande liige. En sior del av den 
saiiUida svenska liltcraiuren skulle 
befinna sig i ett mycket prekiirt 
lomrum om inte delta samlnl fun- 
nes - den skulle hell enkell vara 
ieke-existerande i det allmanna 
medveiandel.

Hiigg iir kritisk till recensenter- 
nas ultolkande. Och visst kan det 
uppfuttas som direkt fanigt med de 
sublilasie analyser redan pa ulgiv- 
ningsdagen av ett mediokert verk 
av nagon irendsiittarc som blasts 
upp till orlmliga proportioncr. 
DiK’k gbr Hiigg imdantug lor "klas- 
siker och exotisku importer". Det 
iir ett nog sa viktigt undanlag och

lorde giilla aven en hel del in- 
hemsk litleralur. Ty en god kritiker 
bbr ju fbruisiiuas ha sUirre kun
skap an den genomsnittlige kultur- 
sidesliisaren. Hans uppgift iir <Kk- 
sa konsumenlupplysarens och 
folkbildarens.

En bra kritiker kan hjalpu en lii- 
saro in i elt lill synes svdrtillgung- 
ligt verk - iK'h jag fbrul.saiier alt 
delta iir iiven Hiiggs ambition. Men 
visst. mdnga kvasiliirda ulliigg- 
ningar om fragmeniarlkern NN 
tangerar del parodiska.

Hiigg har verkligen riitt i sin 
laktlagelse. att vissa fbrfaltare g^r 
genom "Ijudvallen" (nrh sedan far 
"naknu kejsure-recensioner". Hiir 
rbr del sig om en sorts del lillcrii- 
ra systemets underlexl cKh kan 
del iblund bli direkt ibjiigt.

Drapa utan vardeomdomen
Den mycket etablerade fbrfatia- 

ren A som skrivit cn "mellanbok" 
(om ens den f6r d5 inte friimsi 
ampla lovord. utan snarare en viil- 
dig drapa som inte iir storl mer an 
ett innchallsrcferat utan viirde- 
omdbmen.

Den slackars liisaren betraktar 
den enomii langa icxien och jaite- 
portrallel (Kh far givetvis for sig 
all della iir en mycket belydelsefull 
bok. fust del hcla ingimting har all 
gbra med dess lilsbarhei eller kvali- 
tet. Dylikl iir en pest pa kullur- 
sidoma.

Diir fbrekommer iK’ksa rena kot- 
terirecensioner. i vilka representan- 
ler for den "unga" litleraturen gbr 
.sina vanner ijansier och sig sjalvu 
till "sprakrbr". Fraginenlkoitenets 
kniiker C lyfler fram fragmentari- 
ker D, ily ban skriver pa det pa- 
kallade siiiiei och har inte De Man 
eller dr Engdahl sagt all fragmen- 
tet iir del enda adekvata utltiyckei 
for subjektets uppibsning?

Six diir halier det pa och har del 
kanske inte alltid hdllit pa sa och 
vad i hela friden.s namn skall mun 
gbra at saken? Och visst iir del en 
pest med lillcralurpoliliski motive- 
rade rccensioner (liisaren ovetan- 
des) som inte har n&got alls med 
lexicns kvalilet alt gbra - men vem 
har inte fallit for fresielsen och 
vad gbra dt saken?

Smakpositionering
Sedan har vi darlill den smuk- 

positionering. beslaklad med kolte- 
ristisk revimiarkering. som Hiigg 
beror. Kritiker demonslrerar sin 
sliillning. eller .skapar den. genom 
att visa p^ sin utvccklade och bver- 
liigsna smak. Han siitter upp del 
villa fingrei och fbrsbker avgbra 
vilken vind som for tilirallet bl^er 
fran dc sjangtila salama och frSn 
dc litteralurvelenskapliga insli- 
lulionema.

Den sa kallade "krilikerli.sian”, 
som publiceras i GP. DN och SDS 
iir ett lypiski exempel p5 delta. Pa 
denna lista fbrekommer niistan en- 
ban smula bbeker frdn Doxa. Joxa. 
Symposium och Kaiaplexikon.

Samstiimmigheien iir rbrande 
och man far sannerligen kiinslan av 
att det har rbr sig om kritiker som 
aldrig laser en god bok i afton- 
lampans sken for all del ar sd fbr- 
baskai roligl.

Ja. del iir ell eliinde. kUre Goran, 
men vad skall man gbra at saken? 
Smbrja bliiscs upp och god och 
lii.sviird litteratur fbrsvinner i dra- 
gel. A andra sidan, for att litet van- 
ligure avsluta en oriittvis belrak- 
lelse - visst finns del god och 
bildunde kritik. liiteralurartiklar av 
bra kritiker som genom sin insikt 
och sin goda stil ar en sorts lilie- 
ralur i sig sjiilvt?

MATS GELLERFELT


