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Det
obeskrivbara

A rturs dokument (Kun-
/\ skapsKriagel. 1995) Sr 

J. ^ilerberatlat av Anur 
sjalv, nedskrivet av bans son 
och utgivet under pseudonymen 
Rosenheim. Kallad en autenlisk 
toman befinner sig Arturs viit- 
nesskildring bland de mer prag- 
matiska. En bok om bverlev- 
nadsstrategier undan nazismen 
Sren 1938-45. Och med respekt 
fbr sin rbst och sin berhttelses 
subslans Sterger Artur ulan stil- 
istiska omvggar silt liv som 
jude.

Som ung Ayr Artur till 
Schweiz bare fSr an fly igen bll 
Frankiike och uppleva en kott 
tids intensiv kSiiek. Sedan blir 
han posterad i Noidaftika som 
ftfimlingslegiongr och dSrefter 
fbrd till Polen och Auschwitz- 
Biikenau, ibrintelseliigtel mer 
an alia andta. 1 Artur fanns en 
sing- och scenminniska. och 
skidespeleriet var det som hbll 
honom och nigra av bans med- 
spclare vid liv. Aven om det 
innebar att loa SS bbdlama be- 
tydde det vaije ging ett ja till 
en orimligt utmanad fortsitt- 
ning.

Rent och kronologiskt
Mer joumalistiskt in litterirt, 
mer prosaiskt in kinslofullt, 
mer dllgingligt in ibrtvivlande 
ir delta ett lakt fiam, rent och 
kronologiskt berittande. Vad 
begir man av livet efter upp- 
levelser som Arturs; bara livet 
sjilvt inbillar jag mig och slis 
in en ging av styrkan hos de 
manniskor som lyckats gbra sig 
ett liv efter dbden.

Hur ir det mOjUgt att beskri- 
va det obeskrivbara? Nir om- 
stindighetema ir si fasansfiilla 
att Olden tappar sin kinsla fbr 
sans och dimension. Antingen 
ir man tyst eller si siger man 
det som det var, utan att for- 
sbka siga hur det var, inlevel- 
sen ir upp till lisarens empad: 
"Minga ginger siger man kan- 
ske i sitt liv att vine in si hir 
lean det inte bli. Men si siger 
man inte efter att ha upplevt 
Auschwitz.”

Underdrifter
Och Arturs bistoria innehiller 
inte fler existentiella utligg- 
ningar in situationen och nbden 
kriver. Ibland miste beskriv- 
ningama av skeenden och hin- 
delser bli till veikliga under
drifter, men underdriften gbr 
ocksi avgmnden mer distinkt. 
Och si minga "aldrig mer" 
som ryms i Arturs bok ir bara 
ominskligt fbr minga.

Det Anns en trend som siger 
att det firms tillrickligt med po- 
grom-bbeker. Det ir si fel. 
Men inte som en minsklig plikt 
ska man lisa Arturs dokument 
och andta beskrivningar som 
bans, utan fbr att ibland pi- 
minna sig om att det faktiskt 
inte finns nigra undre gtinser.

ULRIKA ASTR6M

En litteraturhandbok 

som vacker lust att lasa
Trots att jag kan tycka 
att Goran Hagg emellan- 
St betonar forfattamas 
berattartekniska fardig- 
heter pa bekostnad av 
annat som gdr bocker 
lasvarda, ar bans fram- 
stallning beta tiden rolig 
att ta del av, skriver 
Joban Lundberg i sin 
anmalan av Den svenska 
litteraturhistorien.

■m jrtA tanke p5 den lilllagan- 
l\/l de specialiseringcn inom 

-L V Ahumanvetenskapema. ler 
det sig lika valkommet som hero- 
iskt alt Gdran Hagg valt att pd 
egen hand skriva en svensk line- 
raturhistoria som omspanner tiden 
frSn runskriftema och fram till 
nuet. Ty saga vad man vill om da- 
gens litteralurhistoriker, men 
m^ga finns det inte som 'ir be- 
redda an gi utanfbr de egna, ofta 
Uimligen sn^vt avgransade. special- 
omiidena.

Saklitteratur

Gdran Hagg
Den svenska lincraturhisloricn 
W&W. 1996

Med nSgot enstaka undaniag ar 
ocks^ efterkrigstidens svenska lit- 
teratuihistorier kollektiva skapel- 
ser, diir olika forskare aniitats fbr 
an skriva om det som de ^ expor
ter pa. Tveklost ar ett sidant fbr- 
faringssan nbdvandigt fbr an ge en 
riktigt uttbmmande behandling av 
den obverskadliga mangd av texier 
som utgbr den svenska litteratur- 
historien, vilken med tiden kommit 
att innefatta s^v^ medeltida ballad- 
er som bibelbversattningar, psalm- 
bbeker och lagtexter, sival kiypdsk 
introvert 1980-talslyrik som pop- 
texter och kioskdeckare.

Men Sven om efterkrigstidens 
iineraturhistoriska handbocker bar 
odisktitabla fbrtjansler, saknar man 
ofta det helhetsperspektiv som i 
aldre tiders framsttUlningar blev en 
fbljd av att hela litteraturhistorien 
silades genom ett temperament, 
vars hbgsl subjektiva kriterier fick 
bli utslagsgivande fbr om ett verk 
skulle fbrpassas till historiens sop- 
tipp eller fa klassikerstatus.

Hagg som smakdomare
Det ir denna senare tradition som 
Hagg knyter an till i Den svenska 
litteraturhistorien - en nSstan 700 
sidor tjock volym som inte bara ar 
rolig att lasa pa grund av sin rap- 
pa spiik och sina drastiska karak- 
terisiiker av olika fbrfaltarskap. 
Nej, som en fbljd av att Hagg in- 
lar den hbgst otidscnliga rollen som 
smalulomare, si kommer bans bok 
an inbjuda till reflektioner over vad 
som gbr texter lasvarda, vilka me- 
kanismer som gbr an fbrfattare 
marginaliseras, och vilka diktare 
som blivit ofbrtjant hyllade eller 
or^ttvist boitglbmda.

Nar det gallcr den sistniimnda kate- 
gorin lyfter Hagg fram ett flertal 
fbrfattare som lidigare varit folk- 
kiira. men som delvis pi grund av 
just sin popularitet belraktats med 
skepsis frin akademiskt hill.

Ell exempel iir Emilie Flygare- 
Carl6n, hos vilken Hiigg bland an
nat betonar den beriitlanekniska 
skicklighetcn. Pi samma grundcr 
lyfls Selma Lagerlbf fram. viil alt 
marka alllsa i motsatining till Sven 
Delblancs omdiskuierade Lagerlbf- 
kapitci i Den svenska liiteraturen, 
diir just naiviteien och narheten till 
muntligt beriittande ansigs vara ka- 
rakteristisk fbr Lagerlbf - en upp- 
fattning som Hagg pi ett lika kort- 
fattai som bveriygande salt 
vedcrlagger genom alt pivisa med 
vilken formmassig medvetenhet en 
roman som Kejsaren m* Portugal- 
lien ar skriven.

L^varda fbrmodernister
Vid sidan av Rygarc-Carl^n och 
Lagerlbf fbr Hiigg fram Hjalmar 
Sbderberg och August Bonde.son 
som de mest lisviirda fbrmodem- 
istiska prosaforfattama. An darmed 
den svenska 1800-talslitteraturens 
tvi giganter, Almqvist och Strind
berg, hamnar i skymundan. fbrkia- 
ras med hanvisning till just roman- 
tekniska brister.

Bida iir fbrvisso, hiivdar Hagg. 
stora konstniirer, bida har en vir
tues sprikbehandling och bida har 
skrivii verkliga masterverk i andra 
genrer - i Almquisls fall Songes, i 
Strindbergs iiklenskapsdramatiken 
- men ingen av dem, tycks Higg 
mena, behiirskade egentligen 
romanformen.

Som en foljd av 
att Hagg intar den 
hogst otidsenliga rollen 
som smakdomare, sS 
kommer bans bok att 
Inbjuda till reflektioner 
over vad som gor 
texter lasvarda.

So what? skulle man kunna invan- 
da. Finns det inte mdngder av 
Strindbergtexter - Inferno fbr alt 
bara ta ett exempel - som fort- 
farande i dag berbr, och som gor 
det bland annat just genom forfat- 
tarens litet vSrdslOsa och oregerli- 
ga sStt att beratta, men ocksS ge
nom au textema tematiskt gestaltar 
problem som beror den modems 
manniskan p5 ett minst lika djupt 
plan som Bondesons Chroun- 
schough-romaner, vilka av Hagg 
pSstis ovetlraffa "allt vad [...] 
Strindberg Ssladkommil i genren”.

Pi ett liknande salt kan man 
iftigasatta Hdggs kalegoriska rang- 
ordning av fbrmodemistiska lyri- 
ker, dar han saner nion Bellman, 
Stagnelius och Eroding i topp (tad 
foljd av Lenngren, Wallin och 
Karlfeldt), medan givna handboks-

Oiegerllg berattare. Strindberg 
ar en stor konstnar, har en virtu- 
os sprikbehandling och har skri- 
vit verkliga masterverk i andra 
genrer, men som romanforfattare 
uppvisar han pitagliga tekniska 
brister, anser Goran Hagg.

favoriler som Sliemhielm, Dalin 
och Heidenstam uppfattas som nar- 
mast olasbara.

Av dessa ler sig domen Over 
Heidenstam - vilken innefaltar per- 
sonlighelen i lika hog grad som 
fbrfattarskapet i sin helhet - enOgd 
i Overkant. Nar man har att gflra 
med en pj det hela taget si miss- 
kind och under de senasle 50 iren 
narmast mobbad fOrfattare som 
Heidenstam. finns det val egenlli- 
gen inte nlgon anledning att fon- 
sana sparka.

Sjalv hade jag hellre sett att de 
otvetydigl posiliva egenskapema i 
fOrfattarskapet lyfts fram; skOn- 
heten i cenuallyriken, aktualitelen 
i skildringen av den modema man- 
niskans predikament i en aldrig si 
berattartekniskt otymplig och oen- 
hetlig roman som Hans Alienas.

Ekelof Tors fram
Ser vi till 1900-talet si ifrigasatter 
Hagg pi goda grander marginali- 
seringen av fOrfattare som stir i 
opposition till den modemistiska 
rOrelsen. exempelvis idylliker som 
^sterling, Siwertz och Selander. 
Icke desto mindre ar Hagg for- 
vinansvart traditionell i sin syn pi 
och virdering av den modemislis- 
ka lyriken, dar EkelOf, Martinson 
och Lindegren - som brukligt ar - 
fbrs fram.

Pi prosans omtide daiemol mar- 
keras distans till av lineraturvetare

omhuldade fOrfattare som Ahlin 
och Gyllensten. vilka avfardas pi 
ungefar samma grundcr som Hagg 
siger sig ogilla Stiemhiclm, Kell- 
gren, Thorild (kH Atlerbom. nirn- 
ligcn med hanvisning till det andra 
huvudkriterium som styr Higg i 
bedOmningen uv texter: diklverk- 
ens fOrmiga ge en levande be- 
skrivning av den naraliggande 
verklighelen.

Hagg lyfter fram ett 
flertal forfattare som 
tidigare varit foikkara, 
mer) som delvis 
grund av just sin 
popularitet betraktats 
med skepsis frin 
akademiskt hill.

Mer i linje med Haggs i gninden 
ganska klassicisliska syn p3 vad 
som konsliluerar en bra text (dar 
inte minst verkets enheiligl slulna 
och avrundade karaktar genom- 
gdende uppfattas som ett posilivt 
kriterium) ligger daremot Hjalmar 
Bergman. Eyvind Johnson och 
Willy Kyrklund.

Men trots att jag kan tycka att 
Hiigg cmellan^t betonar fbrfattar- 
nas berattartekniska fardigheter p^ 
bekostnad av annat som gbr bbek- 
er lasvarda. iir bans framsiiillning 
hela tiden rolig an ta del av. inte 
minst darfbr att den aldrig sliipper 
ur sikle den hbgst relevanta frSgan 
om i vilken min iildre tiders line- 
ratur har nSgot att saga oss I dag.

Den subjektiva infallsvinkeln blir 
dock alltfbr dominerande i avslut- 
ningsdelen, d^ de senaste decen- 
niemas litteratur behandlas, och 
d^ Hiigg - som om han ins5g det 
omojiiga i att pS ett rattvisande 
salt skildra denna tidsperiod - 
n^tan utesluiande iignar sig dt alt 
si kortfaltat och kvickl som mbj- 
ligl formulera berom och elakheter 
om sina kolleger.

Vacker l^lusten
Men innan vi nlit si lingi har vi 
dock flu ta del av en text som 
inte bara praglas av den for lille- 
raiurhandbbcker ovanliga egenska- 
pen an den hos liisaren fbder en 
lust alt liisa de bocker som om- 
talas. utan som ocksi kiinnetecknas 
av att forfattaren pa del begransa- 
de utrymme .som star till buds 
lyckas ge anmarkningsvart prccisa 
beskrivningar av bide enskilda fbr- 
fattarskap och av olika litterara 
strbmningar. Sjalv har jag haft an
ledning all jamfbra Haggs kort- 
fattade beskrivning av symbolis- 
men med framstiillningar av denna 
rorelse i 1900-talels bvriga littera- 
lurhistorier. Med gladje kan jag 
konstatera at! Gbran Hagg pi blott 
nigra fl rader ger en bide riktiga- 
re och mer uttbmmande karakte- 
ristik an vad som ar fallet i andra 
svenska handbbeker.

JOHAN LUNDBERG


