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Förord

Biografen är det moderna livets dagstidning.
– g. a. de caillavet, 1912

 Nyfikenheten har sina egna vägar. Den här boken kom 
 till av en slump, närmare bestämt på en mottagning vid 

Wissenschaftskolleg zu Berlin. Författaren Elke Schmitter 
presenterade oss för varandra. Med tanke på våra gemensam-
ma forskningsintressen menade hon att vi borde sammanfö-
ras. Å ena sidan Kafka och filmen, å andra sidan Proust och 
visuell kultur. Vi kom att tala om Joyces ytterst sparsamt do-
kumenterade böjelse för den tidiga biograffilmen under sina 
första år på kontinenten, i det istriska Pola och sedan i Trieste. 
Någon månad senare bestämde vi oss. Det skulle bli en bok. 

Vårt samarbete antog mycket skiftande former under åren. 
Vi blev alltmer fascinerade av det föremål som avtecknade sig. 
Vi utbytte fynd i form av läsefrukter och arkivmaterial, unge-
fär som när naturvetenskapsmän skickar bärnstensinklusio-
ner över halva världen. Vi hälsade på hos varandra, talade på 
telefon. Försändelser med bilder ur bortglömda filmer åkte 
fram och tillbaka. Slumpen ville att den generöse Joycefors-
karen Stephen Donovan – ett namn som hämtat ur Dubliners 

– fanns på plats i Stockholm och kunde hjälpa till med säll-
synta referenser. Från två olika håll skrev vi oss fram mot vår 
»händelse«, den ena arbetade med en litteraturvetenskaplig 
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impuls, den andra drevs framåt av allt material som bringades 
i dagen från arkiv och bibliotek. Den ena skrev på engelska, 
den andra på tyska. Till sist sammanflätades allt vi hade dis-
kuterat – allt som mejlats, telefonerats och uttolkats – till en 
flerskiktad text av två pennor.

Arkivarier ställer sällan frågor. De vill själva få frågor. De 
svarar jakande eller nekande, beroende på hur samlingarna 
ser ut. Så reagerade arkivarien vid Archivio di Stato i Trieste 
bara med en flyktig blick av förvåning när vi bad henne att 
kopiera fem månader av Giornaletto di Pola – den fanns inte 
tillgänglig på annat håll. Vi hade suttit framför dessa folian-
ter i dagar, läst och excerperat, studerat filmprogrammet för 
Bioscopio Elettrico och till sist hittat annonsen som medde-
lade den unge Joyces ankomst till Pola – innan fjällen föll från 
ögonen och vi insåg att man bara kan läsa och begripa detta 
kaotiska virrvarr, dessa grafiska kombinationer av notiser, an-
nonser, reportage och nyheter, om man sitter med hela sidan 
framför sig. Bara genom en återupplivad cross reading fram-
träder tidningens förvirrande dynamik – och låter oss förstå 
viljan att förvandla detta ständigt skiftande lapptäcke till en 
bok. Hopsnörda i tjocka buntar och skyddade från påflug-
na närmanden av dammet väntade den österrikisk-ungerska 
förvaltningens faskiklar rörande nöjesbranschen, packade i 
årgångar, på att bli lästa. Carl Lifka visade över hundra filmer 
i Pola vintern 1904/05. Att fastställa vilka – samtliga titlar var 
angivna på italienska – och eventuellt hitta dem var ett in-
tressant experiment. I själva Pola, dagens Pola, fanns mycket 
att se men föga att finna. Vi hade givit upp och var nära att 
vända hem med oförrättat ärende, när vi i en souvenirbutik 

fick syn på ett kvadratiskt bildband: Pula sa starih razglednica, 
som just kommit ut och – enligt vad man dagen före sagt oss 
i tre olika boklådor – genast sålt slut. »Upplaga 500«, läste 
vi på väg till kassan. Bandet innehöll en enastående samling 
gamla vykort med stadsvyer.

Tidens krafter är centrifugala. Vill man återkalla ett kort 
ögonblick i en enskild orts historia måste man vädra i alla 
riktningar. Och hitta människor vars minne arbetar på ett 
annat sätt än de populära sökmotorerna. För oss var det en 
oupphörlig källa till häpnad att fait divers-genren – bekant 
sedan länge och ofta förbisedd – skulle dyka upp i alla våra 
efterforskningar och övergripande reflexioner som ett nytt 
kemiskt element. Plötsligt begrep vi på vilket sätt denna gen-
re från dagspressens underjord, när den en gång överfördes 
till boken, skulle komma att lägga grunden för den moderna 
romanen.

Stockholm i december 2012

S. D. & H. Z.
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Inledning

 Denna bok handlar om tre obetydliga ting: för det första 
 en ung irländare på några och tjugo, för det andra en 

gudsförgäten liten stad på halvön Istrien och för det tredje en 
journalistisk genre som kallas fait divers.

Den unge mannen är James Joyce. År 1904 lämnar han 
Irland tillsammans med sin fästmö Nora Barnacle för att 
tillträda en tjänst som engelsklärare på den europeiska kon-
tinenten. Han har universitetsexamen. Det hindrar inte att 
han är pank. Nu skall han försörja sig genom att undervisa 
i engelska som främmande språk enligt en steril pedagogik 
som kallas Berlitzmetoden.

Staden är Pola, belägen strax söder om Trieste, i en kon-
flikthärjad region i Europa där öst och väst korsas. Vid den 
här tiden hörde Pola till dubbelmonarkin Österrike-Ungern, 
och även om staden var liten kunde den stoltsera med en be-
tydande marinhamn. Pola var en strategiskt viktig ort vid den 
habsburgska monarkins sydöstliga gräns. I dag ligger staden 
i Kroatien.

Fait divers i sin tur är en fransk beteckning som hör hem-
ma i journalistikens värld. Men även om uttrycket är franskt, 
finns själva företeelsen överallt. Det rör sig om en speciell 
sorts nyhetstext. En fait divers är en kort berättande artikel, 
gärna presenterad i notisform, och på tidningsredaktionerna 
brukar man sortera in den under rubriken soft news. Texterna 
är lika allestädes närvarande och outrotliga som dagsländor. 
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De står för det man brukar kalla »blandat«, »från hela världen« 
eller »nyheter i korthet«. En fait divers-text lyder sina egna 
regler och domineras för det mesta av det blinda ödet. Ofta 
fungerar den som typografisk utfyllnad mellan större och vik-
tigare texter, men den kan också vara lång. 

En sak är hursomhelst säker. Denna kuriösa genre bidrog 
till att revolutionera medielandskapet under 1800-talets an-
dra hälft. Men inte nog med det. Den kom också att bli en 
ny litterär form. Tittar man närmare efter upptäcker man att 
genren utgör en sjunken kontinent i den litterära modernis-
mens historia. Som man kan förvänta sig har den behandlats 
styvmoderligt av både pressforskare och litteraturhistoriker.

Vad betyder fait divers? Uttrycket är inte lätt att översätta. 
Men genren är alltså universell. Så länge det funnits nyhets-
medier, har det funnits faits divers. Den som läste Dagens Ny-
heter eller Aftonbladet i morse eller för den delen New York 
Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung eller El País, läste med 
största sannolikhet ett antal fait divers-historier utan att veta 
om det. 

En 22-årig man vid namn James Joyce, en liten stad som 
heter Pola och en journalistisk genre som kallas fait divers. Tre 
koordinater. Tre äventyr. Tre historier. Om man undersöker 
hur dessa skenbart marginella företeelser korsar varandra, får 
man en rikare förståelse av den moderna romanen. 

Ett sätt att beskriva den här boken, Näsa för nyheter, är att 
säga att den handlar om Joyces första månader i frivillig exil. 
Ett annat sätt är att säga att den handlar om hur romantradi-
tionen uppfann sig själv på nytt i början av 1900-talet. 

Fast då kan man fråga sig varför det skulle vara angeläget. 

Har vi inte redan hört tillräckligt om den moderna romanen? 
Det kan man tycka. Men kanske har vi inte hört rätt saker. 
Den oansenliga fait divers-genren är en okänd storhet i den 
modernistiska kulturen. 

1.

I den här boken koncentrerar vi oss på den relativt korta pe-
riod – mindre än fem månader – som James Joyce och Nora 
Barnacle tillbringade i Pola. Det var alltså 1904 som de reste 
från Dublin till Pola. De lämnade Irland för gott, bortsett 
från några snabbvisiter och ett misslyckat försök att grunda 
en biograf i Dublin. Pola är den första ort på kontinenten 
där Joyce och hans partner skaffar sig en fast bostad och de 
har med sig två resväskor och inga pengar. De hamnade i ett 
språkligt Babylon, dominerat av en fördärvad italienska, där 
krigsflottan vittnade om den österrikisk-ungerska marinens 
storhet. Joyce hade just publicerat tre korta noveller i den po-
pulära jordbrukstidningen därhemma, The Irish Homestead. I 
Pola började han omedelbart undervisa i engelska som främ-
mande språk. Merparten av eleverna var officersaspiranter 
eller så var de tjänstemän, och metoden hette Berlitz. Joyce 
skulle för övrigt komma att återanvända en del av detta gro-
teska idiom i sina litterära verk, men det visste han förstås 
inte då. 

Följande år, i mars år 1905, lämnade de detta »queer old 
place«, som Nora Barnacle kallade orten, och flyttade till Tri-
este, där de skulle tillbringa många år. Det var i Trieste som 
Joyce skrev Porträtt av konstnären som ung och började arbeta 
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med Ulysses. Därefter flyttade paret till Zürich – ytterligare 
en viktig stad i Joyces intellektuella biografi – och till sist slog 
de sig ned i Paris.1

Joyces fem månader i Pola är av ytterst marginell betydel-
se i Joyceforskningen. Vistelsen brukar klaras av på några få 
rader, ja, knappt ens det. Det verkar nästan som om stadens 
perifera läge har överförts till forskningen.2 Det hände ju 
inte heller så mycket. Joyce arbetade som Berlitzlärare för att 
försörja sig, skrev en stor del av Stephen Hero och några av 
de noveller som kom att ingå i det som så småningom blev 
Dubliners, sysselsatte sig med filosofiska varseblivningsläror, 
brevväxlade med sin familj, lärde sig italienska och österri-
kisk tyska, läste ett stort antal tidningar på en rad olika språk 
varje dag, spelade piano, sjöng sånger och arior – och gick 
emellanåt på bio. Det är inte konstigt att man vet så lite om 
Joyce och Pola.

Pola är beläget »i slutet av Italien«, för att låna Dantes for-
mulering i sång 9 i Inferno. Staden sviktar sedan länge under 
tyngden av arkeologi och historia efter att ha hemsökts av i 
tur och ordning fenicier, greker, romare, venetianare, habsbur-
gare samt franska Napoleonanhängare – och numera kroater. 

I slutet av Italien: Pola är märkvärdigt avsides. Det är som 
om staden glidit ut ur historien, vänt ryggen mot sitt arv och 
hamnat vid världens ände. Joyce karakteriserar vid ett tillfälle 
staden som ett »maritimt Sibirien«, ett uttryck som låter ana 
att han längtar hem till sitt oälskade Irland, där han sitter i sin 
vintriga exil, blickar ut över militärfartygen och läser dagens 
telegraferade depescher från det pågående rysk-japanska kri-
get.3 

Även om Pola bara spelar en obetydlig roll i Joyces biogra-
fi, förtjänar staden en närmare titt. I Pola år 1904 kan man 
studera som i ett nötskal några av de historiska krafter som 
var avgörande för den litterära modernismen, inte bara vad 
Joyce beträffar utan också många andra av den tidens förfat-
tare. Man formligen ser hur 1800-talsromanen faller sönder. 
Ja, man kan till och med se hur denna upplösning speglar 
dagspressens expansion och filmens genombrott. 

Att den tidiga 1900-talsmodernismen till stora delar är 
präglad av en radikalt ny medieekonomi har sagts förut. År 
1917 förutspådde Apollinaire bokens snara död. Mot den 
bakgrunden kan den tidiga 1900-talsromanen naturligtvis 
betraktas som en form av krishantering, och Joyces Ulysses 
framstår som ett ovanligt lärorikt exempel. 

I den här boken skulle vi vilja anlägga ett nytt perspektiv. 
Vi sätter fait divers-genren i centrum för uppmärksamheten. 
På så sätt vill vi visa att denna udda journalistiska företeelse 
aktualiserar en rad frågor som leder till hjärtat av den moder-
nistiska romanen. Och i sista hand berikas förståelsen av lit-
teraturen och dess betingelser i början av 1900-talet. Vad är 
en händelse? Vad är en berättelse? Vad är information? Erfa-
renhet? Historia? Vilken roll spelar det typografiska rummet? 
I dagstidningen? I boken? 

Men fait divers-genren pekar i fler riktningar. Vi vill också 
visa att den är ett betydande inslag i den tidiga filmen, det vill 
säga den ambulerande biografen, i synnerhet den så kallade 
attraktionsfilmen. Det handlar om perioden mellan 1895 och 
1907. Det franska filmproduktionsföretaget Pathé, som vid 
denna tid var ledande i branschen, annonserade och distri-
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buerade sitt journalfilmsprogram under namnet Pathé faits 
divers. Med andra ord: fait divers-genren begränsar sig inte 
till dagspressens värld. Den står för ett mer omfattande kul-
turellt mönster.

En av de viktigaste biografentreprenörerna under den här 
tiden, Carl Lifka, anländer till Pola samtidigt som James 
Joyce och Nora Barnacle. Lifkas filmprogram i Pola annon-
serades med aggressiv energi och var mycket populära. När 
Lifka och hans medarbetare reser det elektriskt upplysta bio-
graftältet på Via Venezia framkallar det en alldeles särskild 
hänryckning hos stadens invånare, på samma sätt som man 
grips av yra – patriotisk yra – i samband med det högtidliga 
avtäckandet av ett minnesmärke över »Sisi«. De samman-
lagt elva programmen med över hundra filmer slås upp stort 
i Giornaletto di Pola. Här finns allt representerat: melodram, 
akrobatik, journalfilm, dans, metamorfos, komik, kuriosa och 
teater. Och liksom tiotusentals andra Polabor besöker även 
Joyce och hans Nora Lifkas Bioscopio Elettrico. På så sätt vill 
vi också förmedla något om den ambulerande biografen och 
dess sista ärorika dagar.

2.

Varje tid har sina orakel. Under den epok som vi studerar var 
fait divers-genren själva mediet för »tidens tumult«, för att 
låna en formulering av Alfred Döblin. Det var här epoken 
fann sitt lika förgängliga som bestående uttryck. För förfat-
tarna är dessa faits divers särskilt lockande, eftersom de ut-
gör ett narrativt realsubstrat. Dokumentärt möter fiktivt, det 

verkliga möter det osannolika. Fait divers-notiserna, ibland 
bara några rader långa, är en extremkomprimerad återgiv-
ning av en tilldragelse – och rymmer stoff till en hel roman. 
De skjuter upp likt svampar ur jorden och skrumpnar snabbt 
ihop. De är händelsekapslar som knappt hinner öppnas innan 
de vissnar, eftersom det medium där de förekommer – den 
dagliga tidningen, det enda medium där de över huvud taget 
kan existera – åldras lika snabbt som det kräver något nytt.

Joyce hade ett välutvecklat väderkorn för det triviala och var-
dagliga. Alltså upptäckte han tidigt den växlingsrika struktu-
ren i faits divers och anpassade den till sina ändamål. I likhet 
med många andra författare under perioden insåg han att här 
fanns en förtätad form och ett lika förtätat material som gärna 
lät sig flyttas över till en roman. Han var en av de första att göra 
systematiskt bruk av fait divers-genren. Var och en som hört 
talas om Ulysses vet att en tidningsman uppträder som hjälte, 
kanske också att ett helt kapitel – »Aeolus« – är förlagt till en 
tidningsredaktion. Joyce låter atmosfären i denna och många 
andra episoder präglas av faits divers, ungefär som när man släp-
per ut anden ur flaskan. Men inte nog med det. När han flyt-
tar över – eller med hans eget liturgiska uttryck: transsubstan-
tierar – denna journalistiska genre till bokmediet, gör han det 
med en lika konstfull som drastisk cut and  paste-teknik.

En fait divers-text är nyhetsmaterial av ett alldeles särskilt 
slag. Det är nästan alltid en extraordinär, enastående eller be-
synnerlig nyhet. Ofta är det fråga om en tit-bit, en journalistisk 
godbit, som mycket väl låter sig pressas in på tre rader – men 
den kan också svälla ut och bli riktigt lång. Längden spelar 
dock ingen roll. Ingenting ändras i sak. Ämnena är desamma. 
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En fait divers-text är en hårt packad berättelse om en plötslig 
händelse, ibland lycklig, ibland tragisk. Det handlar om mord, 
lotterier, födslar, fester, överfall, slagsmål, giftattentat, avrätt-
ningar, självmord, strejker, naturkatastrofer, trafikolyckor, 
mystiska naturfenomen och så vidare. Om allt detta berättar 
fait divers-texten på ett särskilt sätt. Genren har nämligen en 
egen retorisk form. Vi återkommer strax till det.

Marcel Proust var en ivrig läsare av alla former av dagspress 
och studerade tidningar med omsorg, i synnerhet husorganet 
Le Figaro. Enligt vännen Lucien Daudet fastnade han gärna i 
notisspalterna. Daudet berättar att när Proust återgav en fait 
divers-notis, gjorde han det med så mycket inlevelse och fan-
tasi att notisen genast förvandlades till en hel roman, ibland 
komisk, ibland tragisk.

Det är ingen slump att en fait divers brukar uppfattas som 
en berättelse i miniatyr. Häll på lite hett vatten, så utvecklar 
den sin styrka och arom och sväller snabbt till en hel historia. 
En fait divers har ju en tydlig början och ett lika tydligt slut, 
kretsar kring ett enda handlingsförlopp, ofta dramatiskt, och 
har bara en akt. Den kan påminna om en novell. Men skillna-
den är att en fait divers alltid baserar sig på verkliga händelser 

– även om dessa mycket väl kan framstå som bisarra, ibland 
till och med övernaturliga. Framför allt är fait divers-genren 
ett massmedialt fenomen. 

På franska började man använda uttrycket i mitten av 1800- 
talet. Ursprungligen betecknade det ungefär »journalistisk 
berättelse«. I dag har det ofta en nedsättande innebörd. Intres-
sant nog har uttrycket blivit så integrerat med fransk kultur 
att det till och med används som verb: fait-diversifier.

Många framstående författare visar sig ha varit storskaliga 
samlare av fait divers-berättelser. André Gide, Marcel Proust, 
Alfred Jarry, Paul Léautaud, Jean Paulhan och andra hade för 
vana att spara dessa anonyma berättelser. Så tidigt som 1896 
skrev Stéphane Mallarmé en essä med titeln »Le grand fait 
divers«, en ambivalent text om tidningsvärlden. Eller för att 
ta ett exempel närmare i tiden: Marguerite Duras skrev en 
gång en pjäs som fick heta Fait divers.

Eftersom en fait divers ofta fungerar som utfyllnad är den 
i regel osignerad. Den är inte avsedd för eftervärlden. Den är 
en slit och släng-vara. Framför allt är den ett monument över 
flyktighet, förgänglighet, skräp. Men det finns åtminstone 
en författare som räddats från glömskan, trots att han aldrig 
signerade sina texter och säkerligen hade föredragit att för-
bli okänd. Det rör sig om den obskyre skriftställaren Félix 
Fénéon (1861–1944), fransman, anarkist, förläggare, kritiker 
och lärjunge till Mallarmé.4 Under flera år var han anställd 
som tjänsteman vid krigsministeriet, där han för övrigt var 
mycket framgångsrik, senare arbetade han som journalist för 
Le Figaro och Le Matin, varefter han var verksam som konst-
handlare. Dessutom slumpar det sig så att han var Joyces för-
läggare och var den förste att ge ut honom på franska. Det 
var 1924, boken hette Le Dédale (Dedalus) och förlaget var 
Fénéons eget: Éditions de la Sirène.

Under en period – år 1906, för att vara mer precis – skrev 
Fénéon för morgontidningen Le Matin och bidrog dagligen 
med korta texter till den notisavdelning som kallades Nou-
velles en trois lignes (Nyheter på tre rader). Hans material kom 
från telegram, landsortstidningar, telefonsamtal och läsarbrev, 
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och han såg till att reducera stoffet till tre rader. Var Fénéon 
medveten om att han samtidigt förvandlade den traditionella 
fait divers-genren till en konstform? Kanske inte. Men de 
som kom efter honom var övertygade om det, som Apolli-
naire. Fénéons treradingar baserade sig på verkliga händelser 
och var tätt packade och slående lakoniska. De återgav ett 
mänskligt universum som regeras av ödet på det mest brutala 
vis, ett öde vars mekanismer gestaltades med hjälp av en tele-
grammatisk prosa. »Åkeriägaren Marius Pâris i Lyon begick 
självmord, men först efter att den kinkige maken sårat sin fru 
med tre kulor. (Egen rapport.)«5

I Frankrike finns en stor och rikhaltig litteratur om fait 
divers-genren. Inte bara litteraturvetare och medieteoretiker 
utan också historiker, filosofer och sociologer har ägnat sig 
åt detta udda fenomen.6 Filosofen Maurice Merleau-Ponty 
skrev 1954 en artikel där han jämförde romanen med fait di-
vers-genren. Bägge står i ett nära förhållande till det sanna, 
menade han, och en fait divers är det sannas poesi.7 

Men den verkligt intressanta diskussionen hittar vi hos 
kritikern och litteraturforskaren Roland Barthes. I en artikel 
skriven 1961 utvecklar han en teori om fait divers-genren och 
dess retoriska grundform. I hans ögon är all nyhetsrapporte-
ring ett slags berättande. En fait divers är alltså en sant litterär 
företeelse, enligt Barthes, och den skickar ned rötter i histo-
rieberättandets urgamla traditioner. Samtidigt menar han att 
fait divers-genren bär på ett arv från antikens retorik.

Ett mord har begåtts, skriver Barthes. Om det är ett poli-
tiskt mord är det information. Om det inte är politiskt är det 
en fait divers. Barthes placerar in en och samma händelse i två 

journalistiska sammanhang. På så sätt frilägger han en grund-
läggande arbetsfördelning inom dagspressen. Han pekar på 
två olika slags berättelser. Om mordet är politiskt är det fråga 
om partiell information. Om mordet inte är politiskt är det 
fråga om total information. Varför? I det förra fallet är nyhe-
ten inbäddad i ett större sammanhang som med nödvändig-
het föregår händelsen. Kontexten är outtalad. Nyheten om 
det politiska mordet refererar till en värld som sträcker sig 
bortom händelsen och laddar den med innebörd, det vill säga: 
mordet uppfattas som big news. Med en fait divers förhåller 
det sig annorlunda. Kontexten är uttalad. All nödvändig in-
formation finns i texten: omständigheterna, orsakerna, det 
förflutna, det som står på spel. Det finns ingenting episodiskt 
med en fait divers. Den är självtillräcklig, oberoende, autonom.

Barthes stora insikt är att en fait divers har en bestämd 
struktur – han talar alltså inte om identitet – och att denna 
struktur styr hur en fait divers säger vad den säger. Ty en fait 
divers säger inte vad den säger genom att berätta om ett visst 
stoff (skilsmässor, självmord, olyckor, katastrofer, eldsvådor, 
förgiftningar, och så vidare), inte heller genom att vara fixerad 
av en rad teman (avbitna näsor, rara barn som ställer till med 
villervalla, himalayanska kvinnor som spelar ishockey), utan 
därför att den utforskar ett särskilt slags relation. I sin enklas-
te form ser denna relation ut så här: sammanträffande kontra 
kausalitet.

Jordbävningar, ficktjuvar, crimes passionels. En fait divers 
iscensätter alltid ett metafysiskt drama: hur ren slump käm-
par mot lagbundenhet. Den värld som tonar fram i fait divers- 
genren är genomträngd av det godtyckliga, oförutsägbara, 
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obestämbara. Som genom ett trollslag slussas det fantastiska 
in i pressens avförtrollade värld. 

1800-talet var fait divers-genrens gyllene tidsålder, men 
den är långtifrån utdöd. Boulevardtidningar vore otänkbara 
utan den. Till och med seriösa tidningar som The Times, Le 
Monde och Frankfurter Allgemeine Zeitung trycker varje dag 
dessa historier. Men trots att genren visat sig seglivad och 
trots att den är universellt spridd har bara ett fåtal forskare 
och kritiker utanför Frankrike befattat sig med den. Det är 
vår övertygelse – och det är vad den här boken handlar om – 
att denna skenbart marginella litterära företeelse förtjänar 
större uppmärksamhet. Vi menar till och med att fait divers- 
genren hör hemma i hjärtat av den modernistiska kulturen. 

Att en ny litteratur växer fram omkring 1900 är välkänt. 
Men det som är mindre bekant är att den modernistiska ro-
manen är ett svar på en radikalt ny historisk erfarenhet: dags-
tidningarnas allmakt. Under perioden kring sekelskiftet 1900 
upptäcker romanen att tröskeln mellan litteratur och andra 
medier har sänkts. Romanen inser att den måste mobilisera 
sina egna resurser och uppfinna sig själv på nytt. Det är en 
ödesdiger upptäckt. Det kommer att dröja decennier innan 
dammet lagt sig. Vår bok spårar hur romanen återuppfinner 
sig själv. Kort sagt: Näsa för nyheter handlar om det som gör 
den moderna romanen modern.

3.

Alfabetet har tjugoåtta bokstäver, men världens vägar är utan 
slut. Joyce visste det bättre än de flesta. Han hade en omättlig 
aptit på dagstidningar, och det märks i Ulysses – innehållsligt 
och i än högre grad formellt. År 1931, nio år efter publicering-
en av Ulysses i Paris – romanen var fortfarande förbjuden i 
England och USA –, anmärkte Joyce att han »vore ganska 
nöjd med att gå till historien som en man som klipper och 
klistrar, för det förefaller mig vara en hård men inte oriktig 
beskrivning«.8 Vår bok handlar om denna impuls att klippa 
och klistra. Det är dessutom en impuls som genomsyrade 
epoken som helhet, vilket den tyska medieforskaren Anke te 
Heesen har visat.9

I Näsa för nyheter utforskar vi därför en mosaik av teman 
och hur dessa förgrenar sig: konkurrensen mellan dagspress 
och roman, transsubstantiationen av det dagliga brödet till 
näring för själen, den narrativa händelsens upplösning, läsan-
dets långa historia, mediernas täckning av det rysk-japanska 
kriget, valfrändskapen mellan skräp och varaktighet, den 
tryckta textens grafiska väsen, styckets ontologi, Tit-bits be-
tydelse, Carl Lifkas sista framträdande som filmförevisare. 
Hur osannolikt varierad denna tematiska mångfald än må te 
sig, konvergerar den ändå tydligt i fenomenet fait divers. Fait 
divers-genren är vår kristallisationspunkt.

När vi komponerade den här boken hämtade vi inspiration 
i det klassiska sättet att läsa en dagstidning, den metod som 
brukar kallas cross reading, korsläsning. Ögat hoppar från spalt 
till spalt, från bild till bokstav, från annons till brödtext, från 
stort till smått, från början till slut. Vår modell är förstås Leo-
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pold Bloom, tidningsmannen och annonsackvisitören i Ulysses. 
För Bloom är mer än bara en protagonist, han fungerar också 
som implicit läsare. Han är rent av Joyces idealläsare. Som pro-
fessionell kors och tvärs-läsare sicksackar han sig fram genom 
ett textuniversum som består av ett högljutt virrvarr av annon-
ser, nyheter, rubriker, mellantexter, bilder, brev, typsnitt, skylt-
fönster, etiketter, gatuskyltar och sandwichgubbar. Genom 
sättet att röra sig genom staden fungerar Bloom som en an-
tydan om hur man bäst hanterar konsten att läsa Ulysses.

Kanske skall vi också förvarna om att vi inte kommer att 
ägna oss åt de homeriska parallellerna i Ulysses. Hugh Kenner, 
Joyce kännaren och modernismspecialisten, underströk en 
gång att den mest djupgående av Joyces alla homeriska trans-
formationer består i att »Ulysses’ text inte utspelar sig i minnet 
och tiden, utan i vad vi kan kalla det teknologiska rummet. Den 
tilldrar sig på tryckta sidor som romanen redan från början 
var planerad för«. 

Mer än någon annan har Kenner framhävt den avgörande 
men ofta förbisedda omständigheten att Joyce koncipierade 
Ulysses med den tryckta sidan i åtanke, inte det talade ordet. 

Joyce är väl medveten om att den moderne Homeros inte har 
att göra med vare sig en muntlig kultur eller en manuskript-
kultur, utan med en kultur vars syn på den dagliga erfarenhe-
ten betingas av den tryckta bokens allestädesnärvaro.10

Det är en grundläggande iakttagelse. Kenner gör en historisk 
bestämning av Joyces verk. Vi skulle dock vilja flytta beto-
ningen något. Om vår bok har en tes, skulle den kunna for-

muleras på följande sätt: Joyce är väl medveten om att den 
moderne författaren måste konfrontera en kultur vars syn på 
den dagliga erfarenheten betingas av de tryckta nyhetsmedier-
nas allestädesnärvaro. Med hjälp av Leopold Bloom annonse-
rar Joyce ett nytt skede i läsarnas moderna republik.

Att ställa Joyce, Pola och fait divers-genren sida vid sida 
och låta dem belysa varandra är detsamma som att skapa ett 
laboratorium där man kan studera framväxten av ett nytt lit-
terärt objekt. Om man vill förstå den modernistiska romanen 
och dess historiska betingelser är den istriska staden Pola en 
utmärkt utgångspunkt. Här framträder med skarp tydlighet 
ett antal av de historiska krafter som utövar tryck på den sena 
1800-talsromanen. Ser man närmare efter upptäcker man hur 
detta tryck ledde till en häpnadsväckande återuppfinning av 
den episka genren. Denna återuppfinning är Ulysses (1922), den 
»lilla berättelsen om en dag«, som Joyce en gång kallade den.

S. D. & H. Z.


