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past trovärdig, och tanken att ett nederlag i kärleken 
skulle vara ett slags maskering av det litterära misslyckan
det saknar mening. Därtill kommer att beläggen för en 
positiv tolkning av kärleksförhållandet är så pass många 
och så pass klara, att den äldre läsarten måste anses hålla, 
även efter en förnyad (och stimulerad) prövning.

Paradoxalt nog behöver huvudtesen inte falla, därför att 
tolkningen av Martin Bircks ungdom inte övertygar. Upp
fattningen att man kan -  och bör -  skilja på två viktiga 
traditioner, skilja mellan »bildningsroman» och »utveck
lingsroman», att det är möjligt att kartlägga typiska mön
ster för båda traditionerna och att dessa mönster har 
påvisbara anknytningar till romantik och naturalism, är 
väl värd att pröva. Jag är böjd att tro att Olofsson har rätt i 
det stora perspektivet, fast han har valt ett mindre lyckat 
exempel på en »naturalistisk utvecklingsroman» och pres
sat texten för att få in den i schemat.

I det välmatade fjärde kapitlet, »Några moderna psyko
logiska teorier om diktaren», får förf. åter tillfälle att 
demonstrera sin fallenhet att på ett spännande och lättill
gängligt sätt redovisa ett stort och komplicerat material. 
Efter en inledande historisk översikt och en genomgång 
av ett antal representativa forskare från senare tid (Lom- 
broso, Dilthey, Freud, Rank, Stekel och Jung) koncen
trerar han sig på Freud och Jung.

Det viktigaste i Freuds resonemang om diktaren är att 
han gjorde åtskillnad på »stora» diktare, vilkas verk man 
inte kan analysera, där psykoanalysen inte hade något att 
säga, och andra diktare, de enklare berättare, vilkas verk 
är åtkomliga för analys av samma slag som »vanliga» 
människor.

Jung, Freuds främsta läijunge, bröt med mästaren och 
gick sin egen väg. Han byggde sina egna teorisystem, och 
de berörde bl. a. diktarens psyke, den skapande männi
skan. I motsats till Freud, som såg dikten som ett sjuk
domstecken, menar Jung att diktaren generellt sett inte är 
mer utan snarare mindre neurotisk än någon annan.

»I sin respekt för den stora dikten ryggar Freud tillbaka, 
och hans teori om diktens likhet med dagdrömmeri pro
klameras aldrig som någon allmängiltig princip», säger 
Olofsson (187). Denna distinktion -  som återkommer vid 
flera senare tillfällen -  är kinkig. En sak är att Freud 
kanske avstår från definitioner och gränspreciseringar; en 
metodisk kommentar i avhandlingen hade varit befogad. 
Bestämningar som »god», »kvalificerad», »stor», »konst
närlig», »populär», »anspråkslös» etc. kan inte anges med 
anspråk på absoluta gränser; de avser litterära bedöm
ningar, medan Freud arbetade med psykologiska mekanis
mer som primärt var utomlitterära. Det är en brist hos 
Freud att han inte tycks ha beaktat denna skillnad, och 
det är en brist i Olofssons resonemang att han inte disku
terar problemet, särskilt som han har observerat Ranks 
notis att »Freud beskrivit den litterära talangen såsom i 
mycket ringa mån beroende av estetisk, intellektuell eller 
kritisk förmåga» (204). Denna modell ter sig milt talat 
besynnerlig, och man vill naturligtvis veta om förf. har 
dragit några slutsatser om Freuds vederhäftighet som lit
teraturtolkare.

Det avslutande kapitlets rubrik är avhandlingens titel: 
»Frigörelse eller sammanbrott?». Från de konstnärspsy- 
kologiska teorierna övergår förf. till vad han kallar »mer 
allmänna frågeställningar av principiell karaktär» (233). 
Det handlar om två skilda traditioner i uppfattningen om

diktaren: den positivistiska, som utmärks av sin determi
nistiska karaktär, och den romantiska, som kan kallas 
idealistisk.

Syntesen består i en sammanställning av å ena sidan 
Söderberg och Freud, två pessimister, och å andra sidan 
Joyce och Jung, två idealister. I ett försök till kontroll av 
modellen prövar förf. hur det går om man i stället läser 
Joyce med Freuds glasögon och Söderberg med Jungs: 
»Ljuset släcks. Det stämmer inte, och antingen är det då 
fel på romanen eller psykologin. De passar inte för varan
dra» (234).

Det förefaller mig vara ett förbryllande resonemang. 
Kan verkligen enskilda psykologiska teorisystem så be
stämt bindas till -  eller avstängas från -  enskilda författare 
eller böcker, eller vice versa? Är inte verkligheten mer 
komplicerad än så? Varken Hjalmar Söderberg eller 
James Joyce är så enkel och osammansatt att de så strängt 
kan låta sig etiketteras och systematiseras. Och den delvis 
motstridiga forskningen visar att deras verk kan studeras 
med många nyanser.

Olofssons uttalade tvivel om möjligheterna till en syntes 
mellan de olika riktningarna tycks ge uttryck för en be
gränsning i synen på forskningens uppgifter: att för gott 
acceptera en kategorisering av den typ han har beskrivit 
är en alltför uppgiven attityd.

Den kritik som kan riktas mot Tommy Olofssons av
handling gäller inte fantasilöshet, okänslighet eller bris
tande förstånd, inte heller dess framställningssätt; den är 
välskriven, uppfriskande och bitvis direkt spännande. Det 
är också en bok full av entusiasm, uppslagsrikedom och 
idéer. Utan överdrift kan man säga att den hör till den typ 
av vetenskapliga undersökningar som för forskningen 
framåt, trots sina brister -  eller rentav med stöd av dem: 
de utmanar till en konstruktiv granskning av begåvade 
misstag och till en nyfiken omläsning av de behandlade 
verken.

Bure Holmbäck

Eva Lilja Norrlind: Studier i svensk fri vers. Den fria 
versen hos Vilhelm Ekelund och Edith Södergran. (Skrif
ter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid 
Göteborgs universitet, 7.) Gbg 1981.

Ämnet för Eva Lilja Norrlinds avhandling är stort i prakti
ken men föga undersökt i forskningen. På några få lysande 
undantag när har svenska metriker försökt bortse från den 
fria versen. Också den utländska forskningen har haft den 
bundna versens metrik som huvuduppgift. Så sent som på 
1930-talet var det här hemma ännu möjligt att ifrågasätta 
den fria versens existens: Risberg menade till exempel, att 
det strängt taget bara var fråga om »rytmlös radprosa», 
om en »täckmantel för versifikatorisk oförmåga», ja rent 
av om »bluffmakeri».

Avhandlingen är uppdelad i två stora huvudavdelning
ar. Första avdelningen skulle kunna kallas allmän och 
teoretisk. Här är huvuduppgiften den att försöka finna och 
utveckla ett begreppssystem och en terminologi för stu
dium och beskrivning av fri vers. Andra avdelningen be
står i en tillämpning och prövning av beskrivningssyste- 
met på två viktiga författarskap i den svenska fria versens 
historia, Ekelunds och Södergrans. Denna klara huvud
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linje, teori-praktik, fördunklas dock delvis genom en nå
got oformlig disposition innanför de båda huvudavdelning
arnas ram.

Avhandlingens allmänna del inleds med en kort historik 
kring termen »fri vers». Så följer ett avsnitt definitioner, 
där fri vers avgränsas dels från prosa, dels från bunden 
vers. Skillnaden mellan prosa och fri vers består enligt 
den valda definitionen i den skillnad i rytm, som uppstår 
därigenom att versen är uppdelad på korta rader. Skillna
den mellan bunden och fri vers anges vara, att antalet 
obetonade stavelser mellan de betonade är i hög grad 
växlande i den senare formen. Kriteriet blir i båda fallen 
rytmen, den rytm som vid läsning kan uppfattas via det 
yttre eller inre örat. Såsom avhandlingen i det följande är 
upplagd, blir såväl det innehåll, som avgränsas genom 
definitionen (företeelsen »fri vers»), som definitionskrite- 
riet (rytmen) problematiska. Dels blir »fri vers» en slags 
restkategori för allt som inte är uppställt som prosa (pro
sapoem kommer alltså inte med) eller har en metriskt 
bunden form. Dels koncentreras avhandlingen helt på ryt
men i fri vers.

Metrisk vers var oftast avsedd för högläsning. Fri vers 
torde, enligt avhandlingen, oftast vara avsedd för tyst 
läsning. Är då inte rytmen mindre framträdande vid fri 
vers än vid metrisk vers? Frågan ställs och besvaras med 
hänvisning till ett par beteendevetenskapliga undersök
ningar (Lena Lindes Perception of poetic rhythm, 1975, 
och Åke W. Edfeldts Silent speech and silent reading, 
1960). Linde sägs ha visat, att skillnaderna i uppfattningen 
av rytm är små mellan avlyssnad diktuppläsning och tyst 
läsning. Edfeldt sägs ha demonstrerat, med elektromyo- 
grafisk apparatur, att talorganen »rör sig» även vid tyst 
läsning. Ingetdera av de båda resultaten förefaller dock 
vara tillämpliga. I Lindes fall fick ett antal försöksperso
ner sätta ut rytm dels vid poesiuppläsning, dels vid egen 
tyst läsning. Tyst läsning med uppdraget att notera rytm 
är dock rimligen något helt annat än normal tyst poesiläs
ning (snarast ett slags »tyst högläsning»). I Edfeldts fall 
gällde undersökningen frågan om ifall läpprörelser, rörel
ser i talmuskulaturen eller »bioelectric activity» därstädes 
förekommer mer hos »bad readers» än hos »good read- 
ers». Hos den sistnämnda kategorin förekom enligt Ed
feldt inga läpprörelser eller andra på mekanisk väg belägg
bara rörelser i talmuskulaturen. Däremot kunde »bioelec
tric activity» förekomma även hos goda läsare, men då 
huvudsakligen som hjälpmedel vid läsning av svår text. 
Undersökningen kan alltså ingalunda sägas ha visat, att 
talorganen »rör sig», inte ens att tyst läsning och elektrisk 
aktivitet alltid förekommer tillsammans, och än mindre, 
att den elektriska aktiviteten just skulle förstärka rytm
upplevelsen. Den inriktning på rytm, som redan definitio
nen medförde, har skärpts ytterligare genom den specifika 
vikt, som de båda -  här knappast relevanta -  beteende ve
tenskapliga undersökningarna har tillmätts. De övriga ka
rakteristika för fri vers, som verkar genom ögat, har ingen 
plats i avhandlingen.

Den rytm som diskuteras är vidare den rytm som note
ras av betonade och obetonade, av pauser vid skiljetecken 
och pauser vid radslut. Andra sätt för rytmisering av poesi 
-  till exempel Jan Olov Ulléns förslag om en efter musika
liska förebilder utformad tvåtaktig läsning av Sonnevis 
dikter (i Det skrivna är partitur, 1979) -  avvisas med att 
normalläsaren aldrig skulle komma på att rytmisera på det

sättet. En svaghet är att detta avvisande inte grundas i en 
diskussion kring poesiläsningens konventioner. Avhand
lingens sätt att rytmisera skulle förslagsvis ha kunnat 
motiveras med hur man brukade läsa fri vers vid tiden för 
de undersökta dikternas tillkomst. Även »normalläsaren», 
så abstrakt han än kan te sig, torde vara bunden av sin tids 
konventioner.

En av avhandlingens stora förtjänster och samtidigt ett 
tecken på dess djärva ambition i förhållande till tidigare 
metrikforskning än annars att »normalläsaren» lyser med 
sin frånvaro, liksom statistiska uppställningar och genom- 
snittsläsningar. Det slås flerstädes fast, att det bara finns 
upplevd rytm och att rytmupplevelsen förutsätter ett tol
kande subjekt. Hur skall man då kunna analysera och stu
dera rytm, ifall det är fråga om en upplevelse bunden till 
subjektet? Lilja Norrlind pekar först på, att subjektivite
ten ingalunda är total. Det finns restriktioner i språket: 
vissa stavelser måste betonas, andra kan inte betonas, 
problemet gäller bara den kategori av stavelser, som både 
kan och inte kan betonas. Därutöver kan det tolkande 
subjektet ålägga sig vissa restriktioner. Lilja Norrlind har 
valt att, i något preciserad form, tillämpa de »läsregler» 
som utformats av Sten Malmström (i Stil och versform i 
svensk poesi 1900-1926, 1968).

Sökandet efter adekvata beskrivningskategorier för fri 
vers påböijas via en inventering av den internationella och 
svenska metrikforskningen. Avsikten med sökandet för
flyktigas dock tämligen snart, och avsnittet utformar sig i 
stället till en -  grundlig och intressant -  forskningsöver
sikt. I det därpå följande avsnittet ställs beskrivningskate- 
goriema i fokus och den redovisade forskningen tas då 
och då till hjälp vid deras utformning. Två huvudgrupper 
av beskrivningskategorier urskiljs: en som gäller förhål
landet mellan versrader och en annan, som gäller förhål
landena inom versrader. Båda kategorierna detalj stu
deras, men den sistnämnda -  som ju innehåller det för fri 
vers specifika -  får största uppmärksamheten. Här aktua
liseras sex undergrupper: relationstal, som uttrycker för
hållandet mellan antalet betonade och antalet obetonade 
stavelser inom versraden, metricitet, den tendens till me
ter som kan finnas även i fri vers, hopningar av obetonade 
stavelser och dess motsats, hopningar av betonade, samt 
slutligen två mer komplexa företeelser, rytmiska ledmotiv 
och bågrytm. Rytmiska ledmotiv är återkommande ryt
miska strukturer: de benämns, på ett fyndigt sätt, med 
beteckningar lånade från grekisk metrik. Bågrytm är pa
rallella intonationskurvor, språkliga »bågar» som ofta 
inleds med anafor och som är typiska för exempelvis 
Whitmans fria vers. I samband med vaije kategori disku
teras också den rytmiska effekten -  hur rytmen påverkar 
uppfattningen av innehållet.

Därefter lämnar avhandlingen beskrivningskategoriema 
och går in på något som i förstone verkar vara en helt 
annan sak: en historik över fri vers. Vi får en kort översikt 
av främmande vers tekniker, en genomgång fram till ca 
1900 av den tyska, amerikanska, engelska och franska fria 
versens historia samt två avsnitt om svensk fri vers före 
1900 och 1900-1925. Så följer ett avsnitt, som binder 
samman historiken med det föregående. Mot bakgrund av 
genomgången skisseras en typologi för fri vers. Fri vers är 
fri, understryks det, och därför kan det inte bli fråga om 
något heltäckande schema. Det går ändå att utskilja tre 
huvudtyper som är historiskt relaterade och i viss mån
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fortfarande aktiva som »präglingsmönster». Den första 
typen är goethetypen: en form med korta versrader, 
överklivningar, spondéer, tydliga rytmiska ledmotiv, en 
ordföljd som anpassats till rytmiken och ofta ligger långt 
från talspråket. Goethetypen har sina viktigaste rötter i 
antik rytmik. Den andra är heinetypen: med något längre 
versrader, oftast avslutade med skiljetecken, få spondéer, 
få hopade obetonade, en naturlig och talspråksmässig dik
tion. I heinetypens bakgrund ligger gammal folkpoesi på 
knittelvers. Den tredje slutligen är whitmantypen: med 
långa versrader om flera fraser och skiljetecken vid rad
slut, med anaforer och bågrytm. En urkälla för denna typ 
av poesi är bibelpoesin.

Första delen av avhandlingen avslutas så med ett kapi
tel om semantisering, om sambandet mellan formdrag och 
betydelsefunktion. Kapitlet är centralt mot bakgrund av 
Lilja Norrlinds ambition att se metriken som en litteratur
vetenskaplig disciplin: versanalysen har till huvudsyfte att 
tjäna diktanalysen. Här utreds först, med utgångspunkt 
från Jurij Lotman och Roman Jakobson, förhållandet mel
lan ekvivalenta led i dikt med avseende på rytmen. Så 
undersöks stämningsinnehåll i rytmiska mönster. Begrepp 
som »lugn rytm», »ångestfull rytm» diskuteras och görs 
till föremål för rytmiska preciseringar. Att formdrag kan 
verka semantiserande genom att förstärka eller hålla un
dan -  att de kan spela med i den process, som igångsätts 
av innehållet -  görs troligt genom diskussioner och exem
pel. Argumenteringen för att formdrag skulle ha en så hög 
grad av självständighet att de kan uttrycka innehåll som är 
oberoende av dikttexten är dock inte övertygande.

Avhandlingens andra del, om den fria versen hos Eke
lund och Södergran, tar upp de båda författarna på ett 
likartat sätt: först ett par bakgrundskapitel, så ett avsnitt 
om vederbörandes metriska vers, därefter ett grundligt 
studium av den versifikatoriska utvecklingen diktsamling 
för diktsamling och till slut en kort summering. Som av
slutning finns en ganska summarisk genomgång av respek
tive författares historiska betydelse metriskt sett.

I undersökningen av den rytmiska utvecklingen hos 
Ekelund och Södergran kommer beskrivningskatego- 
riema från avhandlingens första del till användning. De 
visar sig, liksom ty pologin, som hanterliga och ändamåls
enliga redskap. Lilja Norrlind kan visa, att Ekelunds in
tensiva arbete på en ny metrik tog sin utgångspunkt i de 
former, som odlades av franska och tyska symbolister, att 
det fortsatte med studier i den gamla tyska fria versens 
tradition och i grekisk metrik och att det kom att kulmine
ra i en vidareutveckling av goethetypens formdrag. Söder
gran införde enligt avhandlingen whitmantypen på svenskt 
språkområde och arbetade också med heine- och goethe- 
typema av fri vers. Hon lyckades slutligen förena de tre 
typerna i en personlig syntes, där whitmantypen anslår 
huvudtonen.

Eva Lilja Norrlinds avhandling är välinformerad och 
gedigen. Trots vissa brister i utformning och disposition 
präglas den, på det sakliga planet, av omsorgsfullt och väl 
utfört arbete. Ambitionen att lägga en annan grund för 
studiet av den fria versen än den statistiska beskrivningen 
eller den impressionistiska iakttagelsen har medfört, att 
det i hög grad blivit fråga om en pionjärinsats. Vissa av 
invändningarna i det föregående hänger samman med att 
arbetet har denna karaktär. Andra hade inte behövt resas 
ifall titel och målformulering å ena sidan, arbetsgång och

resultat å den andra hade varit mera samstämmiga. Det är 
inte fråga om studier i svensk fri vers ur flera aspekter 
utan studier över rytmen i svensk fri vers. Inom detta 
område är avhandlingen ett väsentligt bidrag.

Stina Hansson

Torsten Pettersson: Consciousness and Time: A Study in 
the Philosophy and Narrative Technique o f Joseph Con
rad. Acta Academiae Aboensis, ser. A, vol. 61 nr 1, Åbo 
1982.

George Bernard Shaw sade en gång i ett av sina tillspetsa
de yttranden att levnadsfilosofin i King Lear var så genant 
enkel att t. o. m. en amerikansk professor i etik skulle ha 
skämts för att låta sina adepter ta del av den -  dock skall 
det tilläggas att förkastelsedomen inte gällde tragedien 
som helhet.

Kan något liknande sägas om Joseph Conrads filosofi? 
Är den trivial? I så fall har han själv givit ett avväpnande 
svar i sin kanske märkligaste och mäktigaste roman, Nos- 
tromo: »Värdet av en mening ligger i den personlighet 
som yttrar den, ty ingenting nytt kan sägas av man eller 
kvinna.»

I en beundransvärt klar, lärd och genomtänkt doktors
avhandling har den unge Åboforskaren Torsten Pettersson 
undersökt Conrads filosofi, sedd för sig och i relation till 
de olika slag av berättarteknik han använde sig av i ro
manerna, från de första försöken till och med de sista 
betydande: Under Western Eyes, Chance och Victory. 
Han har därvid självfallet också tagit hänsyn till Conrads 
essayer och brev men ägnat föga uppmärksamhet åt flerta
let noveller, som han säkerligen helt riktigt anser närmast 
försumbara för sitt ämne. Man fäster sig dock vid att han 
inte ansett Amy Foster, som verkligen är relevant, värd 
ens ett omnämnande.

Pettersson vill visa att Conrad hade en konsekvent och 
omfattande filosofi, om man definierar ordet som tankar 
om människans villkor, hennes relationer till medmänni
skorna, möjligheten av giltig kunskap och grunden för de 
moralbud som vägleder hennes handlande -  en filosofi 
som alltså omfattar epistemologiska och etiska och även, 
anser författaren, kanske något mindre övertygande, este
tiska frågor.

Som grund för livssynen ser Pettersson det mänskliga 
medvetandet, som Conrad en gång betecknar som ett 
fängelse: »the prison-house of the consciousness». Con
rad är med andra ord en av de författare som tidigast ger 
upprepat eftertryck åt tanken på individens isolering, svå
righeten att förstå och nå kontakt; och detta i en värld som 
är likgiltig för vad som händer människan, ofta nog direkt 
fientlig. Det finns från 90-talet ett berömt brev där Conrad 
liknar världsmaskineriet, alldeles inte vid den susande 
vävstol som Goethe hundra år tidigare hade talat om, utan 
vid en evigt och meningslöst arbetande stickmaskin, som 
aldrig väver in guldtrådar i livsmönstren.

Riktigt så mörk är emellertid inte, som Pettersson också 
påpekar, Conrads livssyn. Han ansåg nämligen att alla 
människor har gemensamt vissa elementära känslor och 
övertygelser, även om han aldrig riktigt definierade vad 
han avsåg -  man gör förresten reflektionen att den tanken 
får sitt starkaste uttryck i företalet till The Nigger of the




