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1. ”The Great American Novel” 
 

“This task of painting the American soul within the framework of a novel.” 1 

 
1.1. Ett stående bryderi inom den amerikanska litteraturvärlden 

 
”The Great American Novel” är ett begrepp som dyker upp i flera varierade 

amerikansklitterära sammanhang. Mitt första möte med termen var i en kursbok om den 

amerikanska 1900-talsromanen, men också i mer populärkulturella sammanhang används 

och diskuteras begreppet. För två år sen gjorde exempelvis The New York Times, med hjälp 

av amerikanska författare, kritiker, redaktörer och andra utvalda litteraturkännare, en 

ansats att kora den bästa amerikanska romanen som skrivits under de senaste 25 åren. 

Tävlingen ledde till en hel del diskussion, och till en essä om just ”the Great American 

Novel”, som publicerades i tidningen ett par månader senare.2,3  

 Att ”the Great American Novel” (ofta förkortat till ”the GAN”), i olika forum och i 

olika tider, tycks dyka upp som ett slags vedertaget begrepp bland litteraturkännare, 

fascinerar mig. Kan det verkligen finnas ett slags tillfredsställande och uttömmande 

koncept av den ideala amerikanska romanen? Tanken förefaller en smula absurd. Aldrig 

har jag stött på någon motsvarande idé om t.ex. ”the Great European Novel”, eller för den 

skull ”the Great Swedish Novel” – åtminstone inte i singularis. I hopp om att bringa 

klarhet kring begreppet, har jag därför i föreliggande uppsats valt att skärskåda det närmre. 

Mitt syfte är att skaffa en djupare inblick i idén om ”the Great American Novel”. Frågor jag 

ska försöka besvara är framförallt: Varför talar man om the ”Great American Novel”? och 

Vilken eller vilka innebörder har begreppet? Jag vill också kort ta upp frågan om huruvida 

det finns något värde i att (fortsätta) diskutera och försöka definiera ”the Great American 

 
1 “A single tale which paints American life” (1868), i The Idea of an American Novel, red. Louis D. Rubin & John Rees 
Moore, New York, 1961, s.28 
2“What Is the Best Work of American Fiction of the Last 25 Years?”, The New York Times, publiceringsdatum ej angivet. 
Hämtat från: http://www.nytimes.com/ref/books/fiction-25-years.html 2007-09-10, utskrift i författarens ägo. 
3A. O. Scott, “In Search of the Best”, The New York Times, 2006-05-21.  Hämtat från: 
http://www.nytimes.com/2006/05/21/books/review/scott-
essay.html?pagewanted=1&_r=1&ei=5070&en=00281a49%20a2e7cc7e&ex=1189656000 2007-09-10, utskrift i 
författarens ägo. 
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Novel”. Ett återkommande tema i debatten, tycks nämligen vara frågan om begreppets 

egentliga meningsfullhet eller meningslöshet. 

 
1.2. Stoff & metod 

 
För att åstadkomma en utvidgad förståelse av idén om ”the Great American Novel”, har jag 

valt att göra en så kallad begreppsanalys. En sådan innebär, mycket enkelt uttryckt, ”ett 

närmare klarläggande av ett begrepps innehåll”4. Lite mer utförligt är ”[f]öremålet för en 

begreppsanalys [---] egenskaper hos meningen och användandet av språkliga uttryck, vilka 

sägs uttrycka begreppet i fråga. ”5 I detta fall är det enbart ett enda språkligt uttryck som 

verbaliserar begreppet, nämligen ”the Great American Novel”. Genom att se på hur man 

använder och förklarar detta uttryck i amerikanska tidningsartiklar och 

litteraturvetenskaplig litteratur, ska jag försöka utreda begreppets innebörder.  

Ett eventuellt problem med detta metodval, är svårigheten att objektivt och 

rationellt fastställa betydelserna av ett så abstrakt och normativt begrepp som ”the Great 

American Novel”. Det finns en risk att man, istället för att förklara dess innehåll, reviderar 

eller förskjuter det. För att motarbeta denna risk, ska jag dels använda ett relativt brett 

urval av texter, dels ska jag avhålla mig från att spika fast en entydig definition av 

begreppet. Målet med min analys är framförallt att undersöka vilka olika innebörder ”the 

GAN” kan ha, samt att se på vilka faktorer som kan tänkas försvåra en fast och entydig 

definition av begreppet.  

Ett alternativt tillvägagångssätt skulle kunna vara att göra en enkätundersökning. 

Och det skulle vara intressant att komplettera min analys med en rundfrågning, där man 

exempelvis bad förläggare om deras definitioner av ”the GAN”. På så vis skulle kanske en 

än klarare bild av begreppet framträda. På grund av utrymmesskäl har jag dock fått lämna 

en sådan undersökning åt framtida projekt.  

Vad gäller forskningsmaterial har jag inte lyckats finna någon modern vetenskaplig 

litteratur som behandlar begreppet ”the Great American Novel”. Den yngsta facklitterära 

 
4 Filosofiskt lexikon, red. Alf Ahlberg & Hans Regnéll, 5 omarb. upplagan, Natur & Kultur Stockholm, Uppsala 1974, s.20 
5 Filosofilexikonet, red. Poul Lübcke, svensk upplaga Bokförlaget Forum AB, Stockholm 1988, s.20 
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text i ämnet som jag har lyckats gräva fram, är från 1935, och den utgör främst en 

sammanställning av ännu tidigare kommentarer om ”the GAN”. Då jag inte har haft någon 

modern sekundärlitteratur att tillgå, grundar sig undersökningen främst på mina egna 

iakttagelser och analyser av vad som skrivits i äldre litteraturhistoriska artiklar, samt i mer 

samtida populärvetenskapliga, litterära tidskrifter och dagstidningar. De litteraturhistoriska 

texterna sträcker sig från slutet av 1800-talet, då romanen började få ordentligt fäste i USA, 

fram till slutet av 1900-talet. De litterära tidningsartiklarna är tagna ur internetupplagor av 

The New York Times, The Guardian, Chicago Tribune, Metro Times Detroit, samt ur ett litterärt 

internetmagasin vid namnet The Simon. Både facklitteraturen och tidningsartiklarna får ses 

som slumpmässiga urval, men då mitt syfte inte är att systematiskt kartlägga all användning 

av begreppet ”the Great American Novel”, utan främst att skapa en djupare förståelse av 

det, ser jag inte denna urvalsmetod som något problem.  

I mitt sökande efter litteratur, har jag också upprepade gånger stött på referenser till 

en roman av Philip Roth, med en högst relevant (och, kan man tycka, något pompös) titel, 

nämligen inget mindre än The Great American Novel6. Boken är ett exempel på hur man 

även inom romankonsten i sig har tagit upp och problematiserat begreppet, och därför har 

jag valt att inkludera även den i min undersökning.  

Min avsikt är att inledningsvis skapa en uppfattning om bakgrunden till idén om 

”the Great American Novel”, och att därefter analysera dess olika innebörder. Jag har valt 

att framförallt utgå från en holistisk syn på begreppet, men kommer också att ta upp dess 

deltermer i var sitt eget avsnitt, för att där se närmre på hur dessa termers avskilda 

innebörder påverkar definitionen av ”the GAN”. Vidare, ämnar jag ta upp eventuella 

problem med begreppet, samt att undersöka mer uppdaterade definitionsförslag av ”the 

GAN”. Och slutligen, innan jag knyter ihop påsen, kommer jag att ta upp frågan om det 

egentliga värdet i ett fortsatt användande och debatterande av begreppet ”the Great 

American Novel”.  

 

 
6Philip Roth, The Great American Novel, (1973), New York: Vintage, 2006 
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2. Bakgrund – Varifrån kommer idén om ”The Great 
American Novel”? 

 
I litteraturhistoriska framställningar av den amerikanska romanens uppkomst, brukar 

1800-talets mitt anges som den tid då genren verkligen etablerades i hemlandet. I boken 

The Modern American Novel ges en koncis överblick av dess födelse: 

 
[T]he novel was a fairly late (and virtually illegal) immigrant to new and pristine 
America: Jefferson condemned it as a European phenomenon, Noah Webster saw it as 
dangerous and encouraging to vice. Not till around 1800 […] did it really settle on 
American shores, and then in the fashionable form of Gothic. And not until the 
1820s did it become a widespread form, when […] the historical, social and frontier 
romance [were developed]. In the 1830s Edgar Allen Poe established the American 
short story, still a form of great prestige and importance in the USA. But it was really 
in the 1840s and 1850s – when the novel was prospering anew in Europe […] – that it 
truly established itself with authority in America. As is evident today in retrospect, it 
was Nathaniel Hawthorne’s The Scarlet Letter (1859) and Herman Melville’s Moby-Dick 

(1851) – and some would say Harriet Beecher Stowe’s Uncle Tom’s Cabin (1852) – 
which suddenly gave significant and radical expression to the idea of the American 
novel.7 

 

Vid ungefär samma tid tycks idén om ”the Great American Novel” ha tillkommit. I The 

Idea of an American Novel, berättas att amerikanska kritiker började efterlysa “the GAN” vid 

mitten av 1800-talet. 8 Och under seklets senare del, tycks ämnet ha varit ett av de hetaste 

bland Amerikas litteraturskribenter. I en återblick, skildrar litteraturvetaren Herbert R. 

Brown hur tidningsartiklar svämmade över av antydningar och tips om vilken kommande 

författare som skulle skriva ”the Great American Novel”. Förväntningarna på den 

förutsedda romanen var höga: "It was like the anticipation of the golden age, [---] a belief 

more instinctive than reasoned, but all the stronger for that.”9  

 
 

7Malcolm Bradbury, The Modern American Novel, New Edition, New York: Penguin Books, 1994 (1983), s.vii f 
8 Louis D. Rubin, JR & John Rees Moore, “Preface” (1961) i The Idea of an American Novel, red. Louis D. Rubin & John 
Rees Moore, New York, 1961, s.x 
9Herbert R. Brown, “The Great American Novel” i American Literature, Vol. 7, No. 1. (Mar., 1935), pp. 1-14. Hämtat från: 
http://links.jstor.org/sici?sici=0002-9831%28193503%297%3A1%3C1%3ATGAN%3E2.0.CO%3B2-I , 2007-10-18, 
utskrift i författarens ägo. 
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2.1. Romanen som nationell identitetsskapare 
 
Att en idé om en oskriven roman kunde åstadkomma så stort engagemang kan kanske te 

sig en smula häpnadsväckande. Men i många av tidens texter, lyser en stark tilltro till 

litteraturens makt och inflytande igenom. Romanen framställs som ett verktyg för 

förändring, och som ett medium med möjlighet att forma nationen. ”Literature, in its 

greater forms, is both a revelation of national character and a force to form national 

character”, står det i en artikel från 189910. Den engelska litteraturen ges där som exempel: 

“[I]t has done more than any other single force to give the English race clear consciousness 

of its strength, its aims, and its work: it has bound the race together in the consciousness of 

a rich and enduring community of history and fortune. Shakespeare has done more for 

England in forming this consciousness than Pitt or Peel or Gladstone.”11 Litteraturen 

framställdes ofta på liknande vis som ett slags performativ kraft, som inte bara har 

möjligheten att representera eller återge, utan också att forma, identiteter. Denna egenskap 

framstår som den viktigaste orsaken till de stora förväntningar och all uppståndelse som 

omringade ”the Great American Novel”.  

Vid begreppets tillkomst, och under den tid då det debatterades som ivrigast, närdes 

nämligen ett amerikanskt behov av nationellt identitetsskapande av flera omständigheter: 

Vid 1800-talets mitt var USA knappt ett sekel gammalt, nationen var splittrad av ett 

inbördeskrig, och dess geografi och kulturella diversitet gjorde det inte lättare att ena 

befolkningen. ”The increasing population was moving into the cities, the older aristocracy 

was being displaced by the rising plutocracy, new sections of the country were being 

opened up, and social relations were uncertain and insecure.”12 Amerika saknade en tydlig 

nationell identitet. Och denna tänkte man sig att ett litterärt storverk, ”the Great American 

Novel”, skulle frambringa. I en ledare i The Nation 1868, kunde man läsa följande: 

 

 
10Hamilton W. Mabie “The country sorely needs great unifying forces” (1899) i The Idea of an American Novel, red. Louis 
D. Rubin & John Rees Moore, New York, 1961, s.36 
11 Ibid 
12 William Van O’Connor “The Idea of an American Novel: An Introduction” (1961) i The Idea of an American Novel, red. 
Louis D. Rubin & John Rees Moore, New York, 1961, s.x 
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A friend of ours, a fairly cleaver person, and by no means lacking in common sense on 
common subjects, has the craze in his head that he will some day write a great 
American novel. / ‘If I can do it’, he says, ‘I shall perform a national service, and be 
hailed as a national benefactor. It will be acknowledged that I have broken another of 
the bonds which make us spiritually colonists and provincials. Who does not like to 
have his portrait taken? If I ever can give expression to the idea which is in my brain, 
the American people will say, ‘That is my picture,’ and will lavish heart and pocket in 
remuneration. [---] [A]t every leisure moment he returns to his idea of producing ‘the 
Great American Novel’. 13 

 

Många litteraturvetenskapliga texter uttryckte liknande önskningar om något som skulle 

skildra den unga nationens essens, och på så vis få dess disparata och utspridda befolkning 

att enas i känslan av att vara amerikaner. Litteraturen framställdes som en väg att föra 

samman en splittrad nation. Och i ”the GAN” såg man, som sagt, potential både till att 

forma en gemensam nationell identitet, och till att medvetandegöra den hos det 

amerikanska folket:  

 
 One of the chief uses of literature is to give the inner life clear and 

commanding expression; for it is only in and through some form of expression that 
the quality and significance of the inner life are comprehended. [---] The American 
people stand in great need of this adequate expression of their life. They are spread 
over an immense territory. The industrial and social centres are separated from one 
another by great distances. [---] And when one adds to these natural conditions the 
complexity of races now learning to live together in the Republic, the necessity of a 
literature that shall develop first a national consciousness, and then clarify national 

spiritual ideals and make them authoritative, becomes even painfully apparent.14 
 

Vikten av att, genom litteraturen, ge uttryck åt nationens själsliv, tycks de flesta 

litteraturskribenter ha varit ense om. Tanken med ”the Great American Novel” var främst 

att den skulle infånga och gestalta USA:s anda, och ge landets invånare ett gemensamt 

porträtt att spegla sig i. ”The GAN” sågs som en möjlighet att skapa en allmän bild av 

nationen, och att på så vis öka förståelsen mellan olika grupper av dess befolkning. 

Grunderna till detta eftersökta identitetsdanande kan, som nämnts, knytas till landets 

 
13 “A single tale which paints American life”, s.27f 
14 Mabie, s.34-37 
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för kulturellt 

beroende: 

 

f r as 

dically from the literature of England, as the life we live differs from theirs.16 

h 

                                                

storlek, kulturella heterogenitet och inrikespolitiska utveckling. Men det fanns ytterligare 

en viktig orsak: nationens klena litteraturhistoria.  

 

2.2 Ett behov av att skapa amerikansk litteraturhistoria 

 

I slutet av 1800-talet präglades litteraturklimatet ännu av det Brittiska arvet. “American 

readers depended upon the British for most of their novels, poetry, and literary criticism; 

they even subscribed widely to British newspapers.”15 Inom den så kallade öst/väst-

debatten diskuterades hur man skulle gå till väga för att skapa en autentiskt amerikansk 

litteratur. De mer europeiskt influerade och akademiskt bildade författarna och kritikerna i 

öst, hade börjat ifrågasättas och utmanas av väst-sidan, som propsade för ökad 

självständighet vad gällde både litteraturen i sig och det litteraturvetenskapliga studiet. 

”The Great American Novel” framställdes ofta som ett slags symbol för den nya, 

amerikanska litteraturen. För att denna skulle kunna komma till stånd, och för att öka 

kvaliteten på den inhemska litteraturen, såg många (framförallt i väst) det som en 

oundgänglig förutsättning att frigöra sig från det Brittiska inflytandet. ”The GANs” uppgift

skulle ju till stor del vara att forma nationens identitet, och efter hundra år av politiskt 

oberoende uttryckte flera litteraturskribenter vikten av att också arbeta 

o

America should be free – free from any domination. It should not cringe or bow to 
the past nor to the East, nor to any coterie, for that matter. The American idea has 
hardly yet entered into literature; and one reason why it has not, is because of the 
inherited idea of a central academy, whereas true American literature must di fe

ra

 

USA:s litterära etablissemang hade länge sett den brittiska litteraturen som förlaga oc

förebild, och dess litteraturvetenskapliga normer som rättesnöre. Nu började denna 

 
15Rubin & Moore, s.ix 
16Hamlin Garland, “A broader outlook for American literature” (1893) i The Idea of an American Novel, red. Louis D. 
Rubin & John Rees Moore, New York, 1961, s.51 
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 ett symboliskt bevis för att USA 

ade lyckats skapa en oberoende litteratur av eget värde.  

 

2.3. Den amerikanska litteraturens värde i samhället 

ständig 

ior 

m, naturligt nog, såg 

tuationen som ett stort hinder för tillblivandet av ”the GAN”: 

 

e work, and 
e obtained without the 

encouragement of an international copyright.17 

et ännu 

aturen fördes 

ngavs det prisstyrda 

tteraturklimatet som hinder för kvalitativt skapande: 

                                                

inställning alltså kritiseras av litteraturvetare som argumenterade för en större tilltro till en 

självständig amerikansk litteratur och litteraturvetenskap. Dessa såg i ”the Great American

Novel” potential att, förutom att skildra USA:s karaktär, också utskilja den amerikanska 

nationens identitet från resten av världen. Ett amerikanskt mästerverk, som kunde inkapsla 

och levandegöra den nya nationens anda, skulle kunna bli

h

 
I samband med diskussionerna om det brittiska inflytandet och vikten av en själv

litteratur, tog man också upp problemet med författarnas arbetsvillkor. Vid den 

amerikanska romanens tillkomst var dessa inte mycket att hurra för. Framförallt fanns det 

ingen ordentlig upphovsrättslag, så amerikanska böcker konkurrerades ut av billiga kop

av brittiska verk. Detta uppmärksammades av litteraturkritiker so

si

Well, what are our immediate chances for a ‘great American novel’? We fear that the 
wonder will not soon be wrought unless more talent can be enlisted in th
we are sure that this sufficient talent can hardly b

 

Förbättrade arbetsvillkor, innefattandes en internationell upphovsrättslag, ansågs 

grundläggande för utvecklingen av den amerikanska litteraturen, och för chansen att ”the 

GAN” skulle verkställas. Enligt The Nation 1868, så varken tjänade eller sålde amerikanska 

författare särskilt mycket, och detta sågs som en möjlig förklaring till att mästerverk

inte skrivits. 18 Litteraturvetarna hade alltså stora anledningar att argumentera för 

förbättrade förhållanden för landets författare. Samhällets påverkan på litter

in i debatten, och utöver de usla arbetsförhållandena, a

li

 
17“A single tale which paints American life”, s.34 
18“A single tale which paints American life”, s.32 
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if 
 

l rary culture to educate Thackerays and Balzacs? Ah! We only 

uy them – cheap.19  
 

 

”the 

fta ha avvärjts genom att man istället förde in diskussionen på hur den 

ulle genomföras. 

 

3. Vad är ”the Great American Novel”? 

m 

lå 

skönja en något generaliserad bild av föreställningen om ”the Great American 

Novel”. 

                                                

The child of a community which is given to estimating the claims of books by their 
cheapness, his culture is not of the highest. [---] The power of an author is frequently, 
not generally, no more than the expression of the community which produced him.
Have we as yet the ite

b

Ansvaret för tillblivelsen av ”the Great American Novel” vidgades på så vis till att 

innefatta, utöver författarna i sig, nationens behandling av dessa och av deras alster. För att 

storverket någonsin skulle kunna produceras, krävdes dels förbättrade arbetsvillkor för 

författare, dels en förändrad inställning till litteraturen i allmänhet. Debatten om ”the 

GAN” handlade så till vida inte enbart om vikten av att skapa ett identitetsdanande verk, 

som skulle ena landet och bidra till dess utveckling. Delvis handlade den även om en vilja

att höja värderingen av litteratur bland folket och i samhället. Bland litteraturskribenter 

fanns det en utbredd och stark tilltro till litteraturen i allmänhet, men framförallt till 

Great American Novel” och dess potential. Kritik som ifrågasatte om ”the GAN” var 

genomförbar, tycks o

sk

 

Vad menar man då egentligen med termen ”the Great American Novel”? Även om 

begreppets tillkomst och glanstid var under 1800-talets senare del, talar man ännu idag o

”the GAN”. Över hundra år efter sin tillblivelse dyker begreppet upp i litterära artiklar, 

trots (eller kanske på grund av) att man inte har lyckats finna en vinnare, eller ens fasts

vilka kriterier som gäller. I själva verket tycks det nämligen inte finnas någon klar och 

entydig definition av ”the GAN”. Bedömningsgrunderna för storverket går isär. Men det 

går att ur

 

 
19Ibid 
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3.1. ”The GAN” - i generella drag 

r and 

 America, both its good and bad sides, its mistakes and its triumphs.20[min 

kursivering] 

n 

a 

otstridigheter, samtidigt som den befäster det gemensamt och universellt 

 

lecting 

f 

ities, of the nation 

itself. America is not only their setting, but also their subject.21 
 

                                                

 

 
What's [the] Great American Novel? Not the best novel written by an American. 
Rather, the best novel written by an American that most clearly reflects the spirit, characte

destiny of

 

Den ursprungliga idén om ”the Great American Novel” växte alltså framförallt ur ett behov 

av att tydliggöra landets identitet. Följaktligen, blev dess mest centrala uppgift att gestalta 

nationen USA i ett allsidigt porträtt. ”The GAN” skulle kunna definieras som den roma

som på bästa sätt skildrar landets anda, karaktär och öde i en helhetsbild. Denna bild – 

nationens självbild - måste vara omfattande och uppriktig. Liksom en individs självbild, sk

”the Great American Novel” återge nationens brister så väl som dess styrkor och positiva 

drag. Inget får utelämnas. Förväntningarna tycks vara att boken ska skildra USA:s inre 

olikheter och m

amerikanska.  

Our mythical book is the one that will somehow include everything, at once ref
and by some linguistic magic dissolving our intractable divisions and stubborn 
imperfections. The American literary tradition is relatively young, and it stands in 
perpetual doubt of its own coherence and adequacy - even, you might say, of its own 
existence. Such anxiety fosters large, even utopian ambitions. A big country demands 
big books. To ask for the best work of American fiction, therefore, is not simply - or 
not really - to ask for the most beautifully written or the most enjoyable to read. [---] 
The best works of fiction […] appear to be those that successfully assume a burden o
cultural importance. They attempt not just the exploration of particular imaginary 
people and places, but also the illumination of epochs, commun

 
20 Julia Keller, “The Great American Novel was written by:(a) Steinbeck (b) Cather (c) none of the above”, Chicago 
Tribune, 2007-07-01. Hämtat från: 
http://www.chicagotribune.com/services/newspaper/premium/printedition/Sunday/art/chi-
0701_litlife1jul01,1,523914.story?ctrack=1&cset=true 2007-09-24, utskrift i författarens ägo 
21 Scott 
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en ska 

 

Great American Novel”, 

är att 

t projekt. Särskilt med 

tanke på USA:s storlek och dess etniskt mångsidiga befolkning. Många skribenter har också 

ifråga

 there […] a single tale which paints American life so broadly, truly, and 
sympathetically that every American of feeling and culture is forced to acknowledge 

 som nationens öde, kultur, historia, o.s.v. – 

som knyter samman det amerikanska folket. Och att gestalta dessa ser man då som ”the 

Great

 
it brings us of enlightenment and pleasure, but still more for what it predicts 

in the way of large, conscientious, patient endeavor to make Americans conscious of 
the shaping forces of their history, and of the deeper ties and fortunes which unite 

, är konturerna väldigt oskarpa. I sin tur, bidrar 

                                                

Ett av de mest centrala, ständigt återkommande obligatorierna i föreställningen om 

”the GAN” är att Amerika ska utgöra både dess skådeplats och ämne. Roman

utspelas i USA, och den ska utforska det amerikanska livet. Som ovan citat förklarar, är det

sen mindre viktigt om romanen är vackert skriven eller behaglig att läsa. Det 

grundläggande åliggandet och den viktigaste egenskapen för ”the 

uppfylla den kulturella funktionen att måla nationens självbild. ”The Great 

American Novel” ska först och främst gestalta essensen av USA. 

Det hela kan låta som ett väldigt avancerat och svårgenomför

satt målsättningen att skildra det inre livet av en hel nation.  

 

Is

the picture as a likeness of something which he knows?22  

 

Att ett enda verk ska kunna måla ett porträtt, i vilket alla amerikaner kan känna igen sig 

och sin nation, förefaller kanske inte helt rimligt eller troligt. Men idéns förespråkare 

hävdar att det finns djupliggande band – så

 American Novel’s” främsta uppgift. 

 

A book of this seriousness of temper and artistic insight is to be welcomed, not only
for what 

them.23 
 

Idén om ”the Great American Novel” förblir ändå överskådande och vag. Och för 

det mer konkreta utförandet av ”the GAN”

 
22 “A single tale which paints American life”, s.31 
23Mabie, s.37 
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också he GAN” 

till ett

Nothing is as simple as it looks. What do we mean, in an era of cultural as well as 
economic globalization, by ‘America e of James Frey, reality television 
and phantom W.M.D.'s, what do we me n’? And if we know what 

24

 

n 

k...”25 Att det dessutom är ett subjektivt begrepp, 

medver ”. 

ler 

 

it allt äldre, har 

USA:s självbild vuxit och blivit allt mer komplex. Därmed kan man tänka sig att det har 

                                                

 de mångtydiga deltermerna ”Great”, ”American” och ”Novel” till att göra ”t

 diffust och svårdefinierat begrepp:  

 

n’? Or, in the ag
an  ‘fictioby

American fiction is, then what do we mean by ‘best’?  

3.2. Great 
 

Att ”Great” ställer till problem för en tydlig avgränsning av ”the GAN” är nog tämlige

uppenbart. Det är ett flertydigt ord, som saknar en direkt motsvarighet i svenskan. I 

Norstedts lexikon översätts det till bland annat ”stor, viktig, betydelsefull, framstående, 

väldig, underbar, utmärkt, fantastis

kar ytterligare till besväret med att entydigt definiera ”the Great American Novel

Vad gör en roman betydelsefull och framstående? Det beror självklart på vem man frågar; 

och ämnet har debatterats flitigt.  
Vid tillkomsten av idén om ”the GAN” diskuterade man bland annat huruvida 

verket skulle vara realistiskt eller romantiskt. Man argumenterade också, som jag tidigare 

nämnt, om hur man skulle förhålla sig till nedärvda brittiska litteraturnormer. Medan 

östkustens litteraturetablissemang såg dessa som föredömen, förespråkade man i väst ökad 

individualitet och ett mer fritt nyskapande. I övrigt har frågorna handlat om huruvida ”the 

GAN” ska vara ett regionalt eller universellt präglat verk, och om den ska skildra typer el

individer.26 En del litteraturvetare har argumenterat för att man ska utgå från det lilla, från

några få djupa porträtt, karaktärer eller omgivningar som kan spegla amerikanska ideal och 

värderingar. Andra har sett ”the GAN” som ett mer övergripande epos, som i ett vidare 

perspektiv ska inrymma hela den amerikanska befolkningen och geografin. Ytterligare en 

fråga gäller tidsperspektivet. Efterhand som åren gått, och nationen har bliv

 
24 Scott 
25Norstedts stora engelsk-svenska ordbok, tredje upplagan, Gjövik: Norstedts Ordbok HB, 2000 (1980) 
26Brown, s.6f 
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blivit sv

t 

 who 

 år 

 

s på sökandet efter ”the Great American Novel”. Och i flera artiklar 

från de

 

” står för. 

r 

a individer, och i olika tider. Ur ett mer positivt perspektiv, bidrar 

mångtydigheten samtidigt till att göra ”the GAN” till ett dynamiskt och utvecklingsbart 

begrepp.  

                                                

årare att infånga landets historiska öde i sin helhet. Och frågan om huruvida ”the 

GAN” ska vara tidlös eller spegla en utvald epok har kanske fått ökad betydelse. 

Under 1800- och tidigt 1900-tal, bidrog litteraturskribenter gärna med sina recep

på ”bra litteratur”. Det verkar som att man förlitade sig på att ”the GAN” skulle skrivas, 

bara man fann rätt metod. Man argumenterade om perspektiv, stil och andra specifika 

egenskaper. Men under tidens gång har denna tvärsäkerhet gradvis ebbat ut, och numera 

tycks betydligt färre skribenter vilja delge absoluta sanningar om vad de anser definiera 

mästerverkets ”great”-kvalitet. Redan 1935 skrev en litteraturvetare ”Who knows about its 

character? […] Or who is to decide whether it is the ‘long-looked-for’ or not? And […]

shall say that it has not already arrived?”27 Och i sin analys av The New York Times försök,

2006, att utse den bästa amerikanska romanen under de senaste 25 åren, berättade 

skribenten A.O. Scott, att flera av de tillfrågade författarna och litteraturkännarna varit 

motvilliga till hela idén. “To consecrate one work as the best - or even to establish a short 

list of near-bests - would be to risk the implication that no one need bother with the rest, 

and thus betray the cause of reading.”28 Man ville inte upphöja en roman som överlägsen. 

Dels för att man då riskerade att sänka värdet av övriga romaner, dels för att man inte hade

läst alla amerikanska romaner och därmed inte ansåg sig som en fullgod domare. Samma 

problem kan applicera

 senaste åren, lyser en tveksamhet mot möjligheten och meningen med att definiera 

”the GAN” igenom.  

Sammanfattningsvis, så medverkar termen ”great” hursomhelst stort till svårigheten

att bilda en objektiv och entydig precisering av vad ”the Great American Novel

Tolkningen av ordets betydelser är avhängig subjektiva val och åsikter, och varierar därfö

mellan olik

 
27Brown, s.11 
28Scott 
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3.3. American 

 

Även ”amerikansk” är en subjektiv och svårdefinierad term. Den amerikanska litteraturen 

är en heterogen och mångskiftande samling verk, som inte kan sammanfattas i en entydig 

och sammanhållen definition. Istället brukar man dela in den i olika underkategorier. 

Östkustlitteratur, västernlitteratur, sydstatsromanen, kvinnoromanen, den afroamerikanska 

litteraturen, den judiskamerikanska litteraturen, den nya indianlitteraturen, cyberpunk, 

nygotik… utgör alla exempel på sådana indelningsgrupper.  

När det gäller ”the Great American Novel”, verkar man dock förvänta sig något 

slags allomfattande verk. För att ge uttryck åt USA:s anda, bör ju ”the GAN” antingen, i en 

enda mäktig roman, sammanföra alla etniska, stoffliga, geografiska och genremässiga 

variationer som ryms inom ramen för amerikansk litteratur. Eller så måste den på något vis 

ställa sig över sådana olikheter, och istället finna och gestalta gemensamt amerikanska drag. 

I en sådan jämförelse framstår möjligen det sistnämnda alternativet som minst orimligt. 

Och många litteraturvetare har engagerat sig för att finna det universellt amerikanska i 

nationens litteratur. I The Modern American Novel berättas att man under mitten av 1900-

talet började analysera vad som utgjorde den amerikanska litteraturens särprägel – ”its 

difference, its peculiar, self-made distinctiveness”29. Studierna underströk vad som ansågs 

utgöra det Amerikanska kulturarvet:  

 
[…]the importance of a Gothic tradition, the relative absence of the social novel in its 
European sense, the importance of nature and solitude, the tendency to see history 
less as process than myth.30  

 

Och även på senare tid, har litteraturskribenter ägnat sig åt att försöka utpeka typiskt 

amerikanska särdrag. Ofta har man då bland annat nämnt ”the American Dream” – 

drömmen om en ”lyckad tillvaro” (d.v.s. yrkeskarriär, familj, och social och ekonomisk 

trygghet) som många gärna vill se som uppnåelig för alla amerikaner; samt det så kallade 

 
29Bradbury, s.ix 
30Bradbury, s.ix 
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”theme of perpetual self-invention […] It's such an American ideal, this notion of creating 

yourself anew”31.  

 I ett land med så mycket etnisk och geografisk variation, kan det vara frestande att 

söka efter allmängiltiga karaktärsdrag som kan knyta samman nationen. Men faran med 

sådana analyser är att de ofta blir generaliserande och begränsade. Och genom att betona 

vad man anser vara typiskt inhemskt och inomkulturellt, glömmer man lätt att även sådana 

kvaliteter berörs av yttre influenser: 

 
[I]n emphasizing what was and still is particularly American about these fictions, they 
often ignore the fact that much of the sense of tradition, much contemporary 
influence on American writing, comes from elsewhere as well as from within. 
American fiction is undoubtedly the product of the history, the material conditions, 
the consciousness, the philosophical modes of perception, of the American culture 
and indeed the post-culture in which most but not all of it has been made. But the 
novel is an international form, and especially in the United States. So it is also the 
product of a larger history of fiction in a changing international world, as well as in a 
multicultural society which has been particularly open to foreign influence.32 

 
Den amerikanska romanen kan alltså inte inneslutas i någon slags ren och opåverkad 

amerikanskhet. Kultur och litteratur utanför USA:s gränser influerar landets böcker och 

skrifter. Som Bradbury säger i ovan citat, är romaner, och i synnerhet amerikanska sådana, 

internationella skapelser. De kan inte isoleras från ”icke-amerikanska” inflytanden. Och att 

försöka dra upp gränser över vad som är amerikanskt eller inte, tenderar som sagt mest att 

leda till grova generaliseringar.  

Men om man nu inte kan avgränsa vad som är typiskt amerikanskt, kan det kanske 

tyckas lite märkligt att tala om just ”the Great American Novel”.  

 

[I]t seems to me that if a novelist were great enough to be universally acknowledged to 
be the great one of his country, he would cease to belong to any particular 
geographical area and would become a heritage of the world; as for instance Tolstoi; 

 
31Keller 
32Bradbury, s.ix f 
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when one thinks of him it is – is it not? – as a novelist first hand and as a Russian 
afterward.33 

 
Om en författare någonsin lyckas med bravuren att skriva en roman som erkänns som ”the 

Great American Novel”, så är det nog troligt att han/hon kommer hyllas, som inte bara en 

av USA:s bästa författare, utan också som en av världens mest framstående sådana.  

Men, blir nästa invändning, “the GANs” främsta uppgift är ju att ”successfully 

assume a burden of cultural importance”34. Den behöver inte vara fantastiskt skriven; det 

viktigaste är att den ”most clearly reflects the spirit, character and destiny of America” 35 

Om detta verkligen är genomförbart synes dock tveksamt i ljuset av ovan nämnda svårighet 

att avgränsa det universellt amerikanska. Att infånga den amerikanska essensen i ett enda 

verk, framstår som en något naiv eller väl optimistisk tanke. Termen ”amerikansk” bidrar 

alltså, även den, till att problematisera en klart avgränsad definition av ”the Great 

American Novel”. 
 

3.4. Novel 
 

Den kanske mest konkreta deltermen i begreppet “the GAN”, är sannolikt “Novel”. Den 

möter inte lika stora definitionsproblem, som ”great” eller ”amerikansk”. Visserligen har 

frågan om vilka avgränsningar som gäller för vad som utgör en roman ingått i debatten 

(skulle t.ex. en memoar kunna räknas som ”the GAN”?). Och under olika epoker, har 

skilda individer efterfrågat varierade typer av romaner för utförandet av ”the GAN”. Men 

med större engagemang har man diskuterat frågan: Varför just romanen? 

När man ursprungligen började tala om ”the GAN”, ansågs romanen vara det bästa 

mediet för att gestalta USA:s karaktär. Man hade tidigare talat om ett nationalepos i likhet 

med Romarrikets Aeneiden eller Englands Arthurlegender. Men vid mitten av 1800-talet hade 

romanen ersatt lyrikens roll som dominerande uttrycksmedel för den litterära fantasin.36 

 
33Frank Norris, “Not extinct like the Dodo, but mythical like the Hippogriff” (1903) i The Idea of an American Novel, red. 
Louis D. Rubin & John Rees Moore, New York, 1961, s.54 
34Scott 
35Keller 
36Rubin & Moore, s.x 
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Och dessutom ansåg man att USA inte ännu hade genomlevt “a great poem”37. Jämfört 

med lyriken, verkar man ha sett romanen som närmre sammanlänkad med den 

amerikanska vardagsverkligheten. Och därför passade den bäst för förverkligandet av det 

nationella porträttet; ”’The Great American Novel’ – the picture of the ordinary emotions 

and manners of American existence”.38 Romanen bedömdes ha bäst möjligheter att 

uppfylla de krav på mångsidighet och trovärdighet, som ansågs betydelsefulla för en 

sanningsenlig skildring av nationen.  

 
With its structural fluidity, its commitment to a language derived from speech, its (at 
least intended) fidelity to everyday experience, the novel was the literary form best 
fitted to express the combination of realism and idealism that seemed needed by our 
emerging capitalistic society after the Civil War.39 

 

På senare tid har dock ett nytt uttrycksmedel trätt fram som konkurrent. I artiklar från 

slutet av 1900-talet och framåt, har teorier framlagt att TV kan vara det bästa medlet för att 

fånga och uttrycka den amerikanska andan. Program som The Simpsons och The Sopranos 

har båda kallats för potentiella ”Great American Novels”:  

 

 [T]he novel came into being […] at a time when the form was appropriate to the 
cultural needs of the people who were reading them. […] It was a kind of reporting on 
everyday life that seemed very important to readers. What’s happened now is that the 
world is certainly prepared to give us back images of our own experience that are 
meaningful and moving, but those tend not to be print-based. I think that if you want 
to find the Great American Novel, watch TV or go to the movies. The unfolding 
career of Bart Simpson, for example, his 10-year epic journey. … That’s our Odysseus 
and our Ulysses.40   

 

The Sopranos also covered some of the primary themes of the Great American Novel. 
[…] it explored the ways in which each new generation attempts to fix the parenting 
mistakes of the one before; […] it hitched its star to the emotionally complicated but 
intellectually unsophisticated inner life of an unreconstructed American man; and […] 

 
37“A single tale which paints American life”, s.28 
38Ibid 
39Van O’Connor, s.x 
40Aaron Warshaw, “What's the next Great American Novel - And are we still looking?”, Metro Times Detroit, 2000-11-22, 
Hämtat från: http://www.metrotimes.com/editorial/story.asp?id=929 , 2007-09-24, utskrift i författarens ägo. 
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it depicted the death of an American city, revealing the rupture between classes (and 
races) around its grave. [---]But most of all it told this story in a deeply American 
language: a gutter growl leavened (and toughened) by ethnic self-consciousness, 
embittered by money's inability to make one belong.41 

 

Efter många års väntan på en roman som aldrig tycks inställa sig, har man alltså börjat att 

se TV-mediet som ett alternativt redskap för verkställandet av ”the GAN”. Man ser större 

möjligheter att nå ut till så stora delar som möjligt av befolkningen i dagens USA genom 

TV-program, än genom litterära verk. Och i allmänhet utgör kanske TV en större del av 

genomsnittsamerikanens vardagsverklighet, vilket skulle kunna göra den till ett mer 

passande medium än litteraturen, för formandet av nationens identitet. Detta betyder dock 

inte att förtroendet för romanens kapacitet är helt förlorat. Många skribenter tycks 

fortfarande se den som det mest adekvata verktyget för att gestalta nationens essens. Det 

man ifrågasätter är framförallt relevansen av ”the GAN” i romanform, när amerikanerna 

tycks mer intresserade av att söka sin nationella självbild i TV-program. ”[It] doesn't mean 

the novel is dead, however […]. In the ranks of American novelists today, there are writers 

with plenty of lively ideas […]. The problem is that the audience just might not be there.”42  

 Frågan om vilket verktyg som bäst passar ”The GANs” ändamål att gestalta USA:s 

själsliv och karaktär, är inte helt enkel och skulle kunna utgöra en uppsats i sig. Men det är 

intressant att iaktta hur man börjat rucka på ramarna för ”the Great American Novel”, 

genom att föreslå alternativa lösningar till dess utformande. Jag ser det som ett tecken på 

att man inte är helt villig att ge upp idén om ”the GAN”. Flera skribenter tycks hänga kvar 

vid begreppet, och – hellre än att förkasta det som förlegat och oanvändbart – försöka 

uppdatera och omdefiniera det.  

 

 
 

 
41John Freeman, “Has the novel been murdered by the mob?”, Guardian Unlimited, 2007-07-05, Hämtat från: 
http://books.guardian.co.uk/comment/story/0,,2119597,00.html#article_continue 2007-09-10, utskrift i författarens 
ägo. 
42Ibid 
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4. Litterära exempel på ”the GAN”  
 

An alternate usage is in reference to actual novels. Although the title is not a formal 
award, it is considered to be a prestigious title for a novel, and is thus seen as a 
worthwhile goal for writers to attempt to achieve. Though the term is singular, many 
novels have been given this title over time.43 

 
Spekulationer kring verkställandet av ”the GAN” och dess författare, har pågått sen 

begreppets födelse och fortgår än idag. Otaliga namn har nominerats för titeln, men inget 

verk har visat sig tillräckligt övertygande för att enhälligt och evigt framhållas som ”the 

Great American Novel”.  Listan över föreslagna kandidater är lång, och kan delvis likställas 

med den traditionella amerikanska kanon (om man nu kan avgränsa en sådan…). Det svåra 

i att demokratiskt utse ett enda verk som ”the GAN”, ligger till stor del i problemet att 

bestämma vem som bestämmer. Kriterierna för allverket skiljer efter personlig smak, vad 

man uppfattar som typiskt amerikanskt, osv. – vilket inte gör det helt enkelt att fastställa 

vem som egentligen råder över dess bedömningsgrunder. 

Att förutse vem som ska skriva – eller redan har skrivit – ”the GAN” är ett alltså 

knepigt företag. Ändå finns det många konkreta exempel på proponerade titlar. Vanligt 

omnämnda är Nathaniel Hawthornes The Scarlett Letter (1850), Herman Melvilles Moby-

Dick (1851), Harriet Beecher Stowes Uncle Tom’s Cabin (1852), Mark Twains Adventures of 

Huckleberry Finn (1884), F. Scott Fitzgeralds The Great Gatsby (1925), Ernest Hemingways 

The Sun Also Rises (1927), William Faulkners The Sound and the Fury (1929), John Steinbecks 

The Grapes of Wrath (1939), J.D. Salingers The Catcher in the Rye (1951), Jack Kerouacs On 

the Road (1957), Harper Lees To Kill a Mockingbird (1960), Kurt Vonneguts Slaughterhouse-

Five (1969), och så vidare... På senare tid har man kanske varit något mindre villig att 

utpeka specifika verk som ”the GAN”, men diskussioner om potentiella författare har 

bland annat fört fram namn som Norman Mailer, John Updike, Joyce Carol Oates, Don 

 
43 “Great American Novel”, Wikipedia, publiceringsdatum ej angivet. Hämtat från: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_American_Novel 2008-01-09, utskrift i författarens ägo. 
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DeLillo, Cormac McCarthy, Toni Morrison och Philip Roth. Den sistnämnde har 

dessutom själv titulerat en av sina romaner The Great American Novel. 

 Roths roman visar tydligt på hur bilden av ”the GAN” bearbetats och utvecklats, 

inte bara i studier och analyser av nationens litteratur, utan också i de amerikanska 

romanerna i sig. För skapandet och ifrågasättandet av nationens litteraturtraditioner och -

värderingar har skett genom litterära verk, så väl som genom litteraturvetenskapliga studier.  

 
As American fiction acquired its modern authority, it became necessary for the critics 
to construct – and indeed to deconstruct, in recent disputes about the nature of the 
American canon – traditions and heritages. This was partly to explain what came 
increasingly to be seen as its difference, its peculiar, self-made distinctiveness; later the 
issue became that of whose tradition the American tradition it was [---] A similar 
process has taken place within American novels themselves, as they too attempt to 
construct a tradition, change the canon, imagine a past, define or obliterate the rules 
of genre, aspire to the role of a supreme fiction, or an ethnic legend.44 

 
4.1. The Great American Novel av Philip Roth 

 
Roths bok kan sammanfattas som en humoristisk, något kritisk, eller åtminstone 

ifrågasättande, kommentar till tanken om ”the Great American Novel”. Genom den fiktive 

författaren Mr Word Smith (”Smitty”), belyser han det absurda med idén, och driver med 

litteraturvärldens fixering vid den. Huvuddelen av boken utgörs av Smittys version av ”the 

GAN” – en skildring av hur baseballigan ”the Patriot League” underminerades och 

förstördes i mitten av 1900-talet, som en del av en kommunistkonspiration för att försvaga 

den amerikanska andan och kulturen. Romanen kretsar alltså till det yttre främst kring 

baseball. Men både runt omkring och inuti denna berättelse finns metakommentarer och 

analogiska tolkningsmöjligheter, som visar på att boken samtidigt är en problematisering av 

begreppet ”the GAN”.  

Redan titeln är en kommentar i sig. Genom att döpa ett eget verk till The Great 

American Novel riskerar Roth kanske att uppfattas som självgod eller hybrisrubbad. Men en 

mer givande tolkning är att se titeln som en vink till läsaren att ifrågasätta begreppet och 

 
44Bradbury, s.ix 
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själva utnämnandet av ”the GAN”.  – För om en författare döper sin bok till ”the Great 

American Novel”, har då någon annan rätt att påstå att den inte är det? Vem bestämmer 

egentligen?  

Frågan återkommer i Smittys prolog, som till stor del består av metakommentarer 

till hans bok, men som även skildrar ett par möten med (en fiktiv) Ernest Hemingway. Den 

senare tecknas genom en väldigt underhållande nidbild, i vilken han framställs som 

hämningslöst besatt av tanken på att han (och ingen annan!) ska författa ”the GAN”:  

 
Hem walked up and held the pistol to the telegrapher’s jawbone. ’To Messrs. 

Hawthorne, Melville, Twain, and James, in care of the Department of Literatoor, 
Vassar College, New York. Dear Illustrious Dead: The Great American Novelist, c’est 

moi. Signed, Papa.’45  

 
Vad som kännetecknar ”the GAN” är, som synes, ofta subjektivt betingat; vilket i 

sin tur leder till bryderiet att besluta vem som avgör begreppets innebörd. Problemet följs 

upp i bokens epilog. Smitty bifogar där ett par svarsbrev från de förläggare till vilka han 

skickat sin roman. Merparten av breven är avslag, vilket väcker tanken på att ”the GAN” 

faktiskt kan vara en opublicerad, av förlagen missförstådd eller förbisedd bok. Det hela 

pekar tydligt på vilken makt förlagen har i tillblivandet och utnämnandet av ”the Great 

American Novel”.  

För att återgå till episoden med Hemingway, visar den vidare, på hur idén om ”the 

GAN” kan skapa prestationsångest och absurda målsättningar. När Hemingway tar sitt liv, 

förklarar Smitty detta som en följd av hans misslyckande att skriva “the GAN”. Många 

litteraturskribenter har framfört idén om att ”the GAN” kan fungera som ett slags morot 

för amerikanska författare; Roth tycks här antyda att den också kan ha motsatt verkan. 

 Något som svårgör, om inte omöjliggör, verkställandet av ”the GAN” är uppgiften 

att skildra nationens mångsidighet. I en passus i boken, beskriver Smitty vilka hinder han 

stöter på i sina ansträngningar att innefatta allt som krävs för en trovärdig återgivning av en 

baseballmatch: 

 

 
45Roth, s.46 
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Baseball was a game that looked different from every single seat in the ball park, and 
consequently could never be represented accurately unless one were able to put 
together into one picture what every single spectator in the park had seen 
simultaneously moment by moment throughout an entire afternoon; and that 
included those moments that in fact accounted for half the playing time if not more, 
when there was no action whatsoever, those moments of waiting and hesitation, of 
readiness and recovery, moments in which everything ceased, including the noise of 
the crowd, but which were as inherent to the appeal of the game as the few climatic 
seconds when a batted ball sailed over the wall. 46 

 

Det är lätt att se stycket som en allegori över ”the GANs” ofrånkomliga dilemman; att 

infånga och porträttera USA – så som alla dess invånare upplever landet från sina skilda 

perspektiv, och att dessutom inrymma mellanrummen, nationens liv när det står stilla. I 

ljuset av hur näst intill omöjligt det verkar vara att sammanfatta en enda baseballmatch, 

framstår taken på att gestalta nationen i ett enda verk, som något löjlig. 

I allmänhet beskriver Smitty annars sin favoritsport minutiöst och detaljerat, med 

långa utläggningar om dess regler, spelare, redskap och attiraljer. Det ligger nära till hands 

att se denna detaljrikedom som en vink till en tidigare föreslagen ”Great American Novel”; 

Moby-Dick. I sin prolog analyserar Smitty likheter mellan tidigare proponerade ”GANs” och 

hans egen bok. Författarna till The Scarlett Letter, The Adventures of Huckleberry Finn och just 

Moby-Dick, kallar han där för ”My precursors, my kinsmen”47. Smitty pekar på hur han i sitt 

verk har vidareutvecklat drag från dessa böcker, och antyder en tolkning av ”the GAN” 

som ett aktivt och aktualiserbart begrepp. Mästerverket behöver inte ses som något helt 

tidlöst. Istället tycks Smittys syn på det innebära att olika epoker har olika förutsättningar 

och kriterier för ”the Great American Novel”. Och med jämna mellanrum kommer nya 

”GANs” som uppdaterar, lånar av, och ersätter sina föregångare. En följd blir då att ett 

verk som ”the Great American Novel”, inte kan ställas för sig själv och upphöjas över all 

annan fiktion. Om romanen ska lyckas infånga Amerikas själ och öde, kan den inte 

utestänga intertextuella kopplingar till tidigare framstående amerikanska verk.  

 
46Roth,  s.103 
47Roth, s.47 
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Sammanfattningsvis, är Roths The Great American Novel, förutom en mycket 

underhållande baseballkrönika och parodi på trångsynta konspirationsteorier, en 

påminnelse om att fortsätta att ifrågasätta och omdefiniera innebörden av ”the GAN”. 

 

 

5. Ett begrepp i rörelse 
 

The Great American Novel could be a memoir already in our midst […] as easily as it 
could be a book by an adolescent female from a Punjabi ghetto. Either way, the 
traditional assumption that it will be large and white and have balls is realistically 
displaced.48 

 

Det har gått mer än ett sekel sedan man först började tala om ”the Great American Novel”, 

och sen dess har den amerikanska nationen, liksom dess litteratur och litteraturstudium 

utvecklats och förändrats. Många har förkastat tanken på att ”the GAN” överhuvudtaget 

behöver, kan och kommer att genomföras. Men det finns också många som håller kvar vid 

idén och försöker att anpassa den efter nya situationer och behov. ”The Great American 

Novel” är ett ytterst dynamiskt begrepp, och kanske är det därför det lever vidare och ännu 

diskuteras i litterära artiklar. Fortsatt aktuella frågor rör bland annat verkets tematik, 

utförandeform, omfång och författare. Finns det exempelvis något relevant stoff att hämta i 

dagens USA, som inte redan är avhandlat? En del anser att allt av intresse redan uttömts. 

Men för dem som fortsätter att tro på ”the GAN”, blir svaret ja – visst går det att finna 

uppdaterade teman i samtidskulturen och -samhället med tillräcklig tyngd och relevans; 

exempelvis: 

 
[…] all the themes of The Sopranos — the immigrant experience, the idea of consenting 
to have nightmares in pursuit of the American dream, the blurring of the individual 
and self-reliance and egotism/narcissism, the decline of utopia and the assertion of 
contrary utopias, the plain-spoken and salt-of-the-earth prevailing over urban 
sophisticates – all that claptrap.49 

 
48Alan Williams,” Whatever Happened to the Great American Novel? (Part Deux)”, The Simon, 2007-05-10. Hämtat från: 
http://www.thesimon.com/magazine/articles/between_the_covers/01380_whatever_happened_great_american_novel_p
art_deux.html 2007-09-24, utskrift i författarens ägo. 
49 Williams 
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Det tycks alltså inte vara någon brist på aktuellt material för ”the GAN”. Det största 

problemet är kanske snarare att infånga dess avsedda stoff – den amerikanska essensen – i 

sin helhet, i en enda roman. Ett sätt att kringgå detta bekymmer, är att använda begreppet i 

en utvidgad betydelse. I flera artiklar talar man om ”Great American Novels”, istället för 

den singulara ”Great American Novel”. En användning av begreppet kan då vara som 

beteckning för de verk som utgör ett slags kanon av framstående och särpräglat 

amerikanska verk:  

 
For most Americans, reading as an important and shared cultural activity starts — and 
sometimes ends — with high school and college English classes. Part of that 
indoctrination has been, and still is, the idea of the Great American Novel. [---] Yes, 
who can get through life without reading at least The Adventures of Huckleberry Finn, 

Moby Dick or The Great Gatsby? These novels do indeed present a lasting image of the 
‘American experience’, which is why they’re still read today.50 

 
En annan utvidgad användning av begreppet, innebär att en författare, i en samling 

romaner, möjligen kan gestalta USA:s karaktär: 

 
Kanske kan Joyce Carol Oates trösta sig med att även om det finns brister i alla 
hennes enskilda böcker […], så är hennes samlade produktion kanske på väg att bli 
’The Great American Novel’ som så många av henens kolleger stupat på.51 

 
Att avgränsa en kanon av amerikanska storverk, eller att utse en författare som skaparen till 

verksamlingen ”the GAN”, är kanske inte fullt lika knivigt som att avgränsa ett enskilt verk 

som det mest allomfattande amerikanska. Men det stöter på samma problem – att definiera 

vad som är bra amerikansk litteratur och vad som definierar amerikanskhet, utan att bortse 

från landets mångsidighet vad gäller etnicitet, miljö, och litterära värderingar. 

 Numera används begreppet ”The Great American Novel” istället ofta figurativt, 

som en inspirationskälla eller ett ideal att sträva mot. ”The GAN” framstår då som ett slags 

symbol för den bästa amerikanska bok som någonsin skulle kunna komma att skrivas. 

 
50 Warshaw 
51 Claes-Göran Holmberg, Crossroads, Nora: Nya Doxa, 1994, s.173 
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Wikipedia förklarar det som ”a metaphor for identity, a Platonic ideal that is not achieved 

in any specific texts, but whose aim writers strive to mirror in their work.”52  
 

6. Slutord 
 

Aside from pissing off the literati, does the Great American Novel, a monumentally 
19th-century concept, serve any higher purpose? Wherefore the enduring, juvenile 
search for it? Is it a sentimental symbol of this bastard country’s modern longing for a 
daddy, a whole for all its parts? Is there some necessity to invent a master narrative if 
none exists, as Voltaire’s argument goes for God? For writers, is it the carrot to keep 
before the mule?53 

  

Definitionsgrunderna för ”the Great American Novel” har alltid varit vaga och saknat 

tydliga avgränsningar. Och faktumet att romanen än så länge tycks existera i främst tanken, 

utan någon konkret motsvarighet i realiteten, får ”the GAN” att framstå som något 

mytiskt. 1903 skrev författaren Frank Norris att “the Great American Novel is not extinct 

like the Dodo, but mythical like the Hippogriff.”54 Och sannolikt är “The GAN” en 

ogenomförbar tanke, en legendarisk fantasi. 

Man kan då fråga sig om det överhuvudtaget finns något värde i en så pass diffus 

och mångtydig term som ”the Great American Novel”. Svaret, anser jag, beror till stor del 

på huruvida man väljer att se målet, eller vägen dit, som viktigast. Är det den färdiga 

produkten ”the GAN”, eller är det diskussionerna om idén som har mest betydelse? Det 

kan tyckas knepigt att se någon mening i strävandet att kora ett allomfattande amerikanskt 

mästerverk, som ska uppfylla (vems?) krav på den överlägset bästa och mest amerikanska 

romanen. Men det är också svårt att undgå att se hur begreppet har gett upphov till många 

fruktsamma debatter om litterära värderingar och ideal, och hur det har lett till 

utvärderingar av den amerikanska identiteten. Som en skribent poängterar: ”Selecting a 

 
52”Great American Novel”, Wikipedia 
53Williams 
54Norris, s.55 
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novel that encapsulates a nation's soul is a sneaky means of interrogating your deep beliefs 

about the place, your prejudices and your expectations.”55 

Verkställandet av ”the GAN” ter sig således mindre viktigt än idén bakom den. 

Ursprungligen sprang påfundet ur önskningar om att genom litteraturen forma USA:s 

nationella identitet. I realiteten har begreppet snarare lett till ifrågasättanden av vad som 

egentligen utgör landets självbild. Och det är just detta som är dess främsta värde. Även om 

man ger upp idén om dess faktiska genomförande, behöver ”the GAN” inte ses som ett 

förlegat begrepp. Tvärtom – så länge ”the Great American Novel” undgår att konkretiseras 

och dateras, kan definitionerna av den fortsätta att utvecklas och omformas. – ”[T]he thing 

about mythical beasts is that they don't go extinct; they evolve.”56 

”The Great American Novel” har skapat huvudbry i över hundra år. Men som ett 

slags utgångspunkt för diskussioner om ”amerikanskhet” och litterära värden, är det än 

idag ett högst aktuellt och angeläget begrepp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omfång: 52 077 tecken 

 
55Keller 
56Scott 
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