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Miscellanea
S p r å k lj u d e n  o c h  v e r s r y t m e n

Av ST A FFA N  BJÖRCK

Då Allan Hagsten gick bort den 19 april 1982 var 
han sedan flera år pensionerad från sin tjänst som 
universitetslektor i Lund, men sin forskning hade 
han ingalunda övergivit, fast den numera följde helt 
andra banor än dem som lett till avhandlingen om 
Tjänstekvinnans son. Han efterlämnade ett stort 
metriskt manuskript, och det är detta som nu ger 
anledning till en pålysning i Samlaren, där det eljest 
inte brukar förekomma några runor.

AH hade själv varit poet. »Det torde vara skäl att 
lägga denne poets namn på minnet. Hans vers är 
full av tankeinnehåll, och han är på väg mot sin 
form», läste man i BLM 1933, efter debuten. Anmä
laren hette Hjalmar Gullberg. Till vägen mot den 
poetiska formen skulle AH alltså vända tillbaka 
många decennier senare. Men under 30-talet fick 
han annat att bestyra, nämligen de krävande publi
cistiska experimenten med Ateneum och Nordeuro
pa. Ännu tydligare än Clarté symboliserar dessa 
båda idétidskrifter mellankrigstidens universitets- 
marxism i Sverige. AH var ett ankare i det sam
manhanget, såsom framgår av Britt Hulténs av
handling om 30-talets kulturtidskrifter. Vidare har 
Tomas Forser i Marxism, positivism och litteratur 
framhållit AH:s betydelse för den svenska littera
tursociologins utveckling och även omtryckt en av 
hans programartiklar i Ateneum.

Vid sidan av sin tjänst som gymnasielärare i 
Malmö fullbordade AH 1951 sin gradualavhandling 
om Den unge Strindberg som förskaffade honom en 
docentur i sociologisk litteraturforskning och som 
länge har framstått som ett huvudarbete inom 
Strindbergsforskningen dels genom allt det fakta
material om diktarens barndom och ungdom som 
AH forskat fram och den viktiga belysningen av 
hans tidiga verk, dels genom den skarpsinniga ana
lysen av hur Strindbergs egen bild av detta sitt 
förflutna förändrades under de år vid mitten av 80- 
talet då han var på väg bort från sin demokratiska 
människosyn samtidigt som Tjänstekvinnans son 
kom till.

Vid universitetet var AH en framstående och 
avhållen lärare i kraft av sin ojämförliga kunnighet

över hela ämne sfältet, sin samvetsgranna meto
diska planering och sin månhet om att alla grupp
deltagarna med sina inbördes olika förutsättningar 
skulle komma till sin rätt.

Hans ansvarsmedvetna satsning på undervisning
en gav inte mycket tid till eget vetenskapligt arbete. 
Att AH ändå förverkligade en stor forskningsplan: 
att studera versens rytmik i relation till textens 
fonetiska egenskaper, är så mycket mer imponeran
de som han arbetade helt solo på detta ämnesområ
de utan ideellt, metodiskt eller kollegialt stöd från 
andra ledamöter av det s. k. forskarsamhället. Han 
var i sin generation, inkl. de yngre, ensam i Lund 
om denna forskningsinriktning. Den monolitiska 
karaktären på hans insats är både dess styrka och 
dess svaghet.

AH avvisar eftertryckligt den tendens inom vers
teorin som har »det naturliga» som en riktpunkt och 
i rytmen ser mötet, kompromissen mellan det met
riska systemet och det prosodiska talet. Enligt AH 
är man här prisgiven åt ett hopplöst godtycke. Det 
är en förtjänst hos den metriska versen att den inte 
kapitulerar för det naturliga, vardagliga prosatalets 
krav utan vidmakthåller den artegna stiliseringen. 
Själv ser AH som sitt mål att nå fram till den läsning 
av en metrisk text som gör maximal rättvisa åt de 
obönhörligt stränga rytmiska kraven utan att det 
uppstår oskäliga fonetiska motsägelser. Han utgår 
från sin egen invanda läsning men tvingar sig till att 
undan för undan, ljud för ljud, rad för rad revidera 
den för att slutresultatet skall bli så invändningsfritt 
som möjligt.

När det gäller Den lilla kolargossen som är den 
första text som testas, kommer AH till att den 
måste artikuleras med ett tremulerande tungspets-r 
och supradentaler, ett uppsvenskt sje-ljud och ett e- 
ljud mellan e och ä. Efter inräkning av ytterligare 
en rad karakteristika stämmer bilden hyggligt med 
vad som är att vänta »av studerat folk i Mellan
sverige med Värmland och Uppsala vid 1800-talets 
böljan». Det för AH vägledande är emellertid inte 
alls några dialektgeografiska studier. Han dömer 
utifrån texterna själva och ingenting annat.
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Av några Tegnérdikter drar AH bl. a. den slutsat
sen, att Tegnér så värmlänning också han var höll 
sig med ett frikativt, inte ett tremulerande r, och att 
han heller inte uttalade ord som »svärdet» eller 
»ömar» (Det eviga, str. 1) med lång stamvokal och 
supradental som det mellansvenska bmket bjuder. 
Det tillåter enligt AH:s mening inte versgestaltning
en.

I ett stort kapitel diskuterar AH accentförhållan
dena, förbundna med utandningsströmmens om
fång och spänningsenergi, kompressionen, vars lo
kalisering på den betonade stavelsens bredd vari
erar från individ till individ. En majoritet av talare 
visar en benägenhet för preaccent, en minoritet för 
postaccent. AH kan skilja en rad TV-röster efter 
detta kriterium men kan också i texter avläsa länge
sedan bortgångnas hemhörighet: Geijer och Tegnér 
i majoritetsgruppen, Stagnelius och Fröding i den 
andra.

Nästa avsnitt ägnas kvantitativa förhållanden, 
fr. a. tänjningar av emotionellt eller semantiskt be
tydelsefulla ljud och ljudsviter. Tänjningen under
stryker och framhäver. Som en särform av den 
uppfattar AH de fall där emfasen sprider sig till en 
metriskt obetonad stavelse i närheten, typen: 
»Lugn stöd han mot Europa». AH döper denna 
effekt till en markeringsdubblé. I förlängningen lig
ger hans lösning på »Jord som mig fostrat har»- 
problemet.

I de följande kapitlen genomgår AH med stor 
målmedvetenhet hur det fonetiska materialet i dik
terna reagerar i förhållande till andra element i den 
klassiska metriken. Rubrikorden är Ansatser, 
Pauser, Långtidsmarkeringar, Svagljud, Retarda
tion-acceleration. Till slut genomför han ett per
spektiv bakåt mot 1700-talsdikten alltifrån fru Nor- 
denflycht och hennes sångarbröder och kastar en 
blick framåt mot Stagnelius.

Det ligger ett ofantligt tankearbete bakom AH:s 
500-sidiga manuskript och en lika stor -  kanske 
unik -  fonetisk lyhördhet. Redan att följa hans efter
tänksamma, steg för steg framskridande argumente
ring kostar den oskolade en stor ansträngning. Jag 
har mycket riktigt här kunnat ge bara en aning om 
några få led i hans tankegång, och denna antydan 
känns så mycket pauvrare som AH:s egen fram
ställning är bred och frodig och formuleringsglad, 
full av kärleksfull beundran för den verskonst han 
menar sig bättre än någon annan ha kunnat exami
nera.

En vädjan att i sammandrag göra själva resulta

ten av undersökningen tillgängliga för litet fler har 
AH inte velat lyssna till, heller inte till att publicera 
något enskilt avsnitt. Han har menat -  och däri har 
han haft rätt -  att de olika leden i hans studie 
betingar varandra och blir verkningslösa, nästan 
obegripliga, var för sig.

Att yrka på en publicering av manuskriptet i dess 
nuvarande skick är å andra sidan vanskligt, dels av 
yttre, dels av inre skäl. Den undan för undan kom
pletterade och förfinade transkriptionen bygger -  
tekniskt -  på vad som går att utföra med en normal 
skrivmaskins typregister och har därför ett mycket 
besynnerligt utseende som inte är försvarligt i bok
tryck och som måste göra varje reproduktionsför- 
farande ytterst kostsamt. -  En äldre forskare som 
ser sina arbetsmöjligheter reduceras måste ofta väl
ja mellan att fortsätta längs sitt eget spår genom en 
mödosam terräng eller att studera andras resultat 
och erfarenheter. AH valde det förra och avstod 
från att sätta sig in i den nyaste internationella 
forskningen. Det är en ofrånkomlig invändning. Jag 
kan t. ex. gott tänka mig att det i en Roman Jakob
sons efterföljd finns folk som gjort inbrytningar just 
på detta område. -  Att AH hela tiden arbetat med 
sitt eget omdöme som enväldig instans utan varje 
önskan att referera till en kontrollgrupp eller annan 
typ av verifiering, inger förstås också känslan av att 
resultaten är provisoriska. För egen del har jag vid 
samtal med AH och under läsningen av hans verk 
ofta reagerat mot kategoriska domslut och själv 
t. ex. envisats med att Det eviga eller Carl XII får 
en perfekt versgestalt om de mot AH:s diktat före
dras med tremulerande r och supradentaler.

Det beslut bland de sammansvurna som växt 
fram ur olika sorters överväganden av detta slag är 
att strävan inte bör vara att få AH:s fonetisk-ryt- 
miska forskningar publicerade i denna omgång men 
väl att göra dem praktiskt åtkomliga för den seriöst 
intresserade. Exemplar av de två maskinskrivna 
volymerna kommer därför att i fortsättningen fin
nas uppställda på AH:s gamla arbetsplats, i Littera
turvetenskapliga institutionens seminariebibliotek i 
Lund. Där kan de studeras på stället, och därifrån 
kan de också utlånas till betrodda forskare.

Jag är övertygad om att den som möter AH:s 
arbete med intresse och med sakkunskap på fältet 
kan hämta en mäktig stimulans ur det. Dessa rader 
har velat sprida kännedom om existensen av hans 
manuskript. Kanske kan så småningom AH:s lidel
sefulla vetenskapliga håg i andra och tredje hand 
gagna den forskningslinje som hos oss är helt för
summad men låg honom så varmt om hjärtat.




