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en. Ett så betydelsefullt och av förf. ofta citerat arbete 
som Stig Bäckmans Den tidlösa historien. En studie i tre 
romaner av Eyvind Johnson (1975) lyser med sin frånvaro 
i litteraturförteckningen. C. G. Jungs Wandlungen und 
Symbole der Libido uppges i texten (s. 121) ha utkommit 
1912 men i litteraturförteckningen (s. 299) 1913. Under
tecknad har enligt litteraturförteckningen (s. 301) utgivit 
två arbeten år 1975, samtidigt som förf. i notapparaten (jfr
s. 260, not 5 samt s. 285, not 25) underlåter att uppge, 
vilketdera hon citerar. I de i litteraturförteckningen bok
förda recensionerna av Strändernas svall (s. 296) saknas 
den s. 212 behandlade anmälan av Karl Vennberg i Afton- 
Tidningen den 3 no v. 1946. Likaledes försummar förf. att i 
litteraturförteckningen s. 297 ange, vilka verk av Victor 
Bérard som ingår i Les navigations d’Ulysse (jfr avhand- 
lingstexten s. 139; det rör sig om fyra av de sex anlitade 
Bérard-verken). Underrubrik i boktitlar återges ibland (jfr 
Kjellén) men långtifrån alltid (jfr Frazer, Highet, Land
gren, Mjöberg). I vilken serie ett vetenskapligt verk ut
kommit, noteras understundom men ej konsekvent (jfr
t. ex. Landgren, Kjellén). Inte heller nyttjas litteratur all
tid i klanderfria utgåvor och upplagor, skäliga anmärk
ningar kan t. ex. riktas mot anlitade texter av Nietzsche, 
Jung-Kerényi, Mann-Kerényi m. fl.

Sammanfattningsvis bör sägas, att Merete Mazzarellas 
avhandling utgör ett vackert lärdomsprov som hävdar sig 
väl i Eyvind Johnson-litteraturen. Genom sin inriktning på 
svåra och konsekvensrika problem, sin avsevärda lärdom, 
sin förmåga att rättvisande redogöra för tidigare forskning 
och sin estetiska sensibilitet uppvisar avhandlingen fina 
kvaliteter. Inte minst genom sin konstförståelse utgör 
Merete Mazzarellas arbete en lödig litteraturhistorisk 
prestation. Samtidigt står det klart, att förf. ännu har en 
del att lära i fråga om akribi och hantverksteknisk reda 
samt fullständighet i materialsamlandet. Bristen på nog
grannhet är likväl inte av det allvarligare slaget och sticker 
kanske mer i ögonen, därför att tankeinnehållet ligger på 
en så hög och jämn nivå. Friskheten i iakttagelserna och 
den intellektuella rörligheten är av den arten att man gärna 
skulle se att Merete Mazzarella fortsatte sin Eyvind John- 
son-forskning.

Thure Stenström

Barbro Söderberg: Flykten mot stjärnorna. Struktur och 
symbol i Eyvind Johnsons Hans nådes tid. Akademilitte
ratur. Sthlm 1980.

Huvudsyftet med Barbro Söderbergs avhandling anges i 
inledningen. »Undersökningen är främst inriktad på ett 
studium av de strukturella och språkliga medel som bidrar 
till att möjliggöra en mytisk-symbolisk tolkning av ro
manen», lyder den hovsamma formuleringen,. Och det 
preciseras ytterligare sålunda: »undersökningen är inrik
tad på ett studium av vad det är i HNT som gör att läsare 
kallar den en mytisk-historisk eller historisk-symbolisk 
roman, och vad det är som gör att man betecknar vissa 
enheter i romanen som symboler (Angila, stormen, gnis
tan, månen, spegeln etc.)».

Undersökningen baseras på vad Söderberg kallar tradi
tionell närläsningsmetod, dock inte ortodoxt tillämpad

utan hon använder dessutom dels författarens tidigare 
produktion som stöd, dels »de jämförelsepunkter i övrigt 
som är nödvändiga för att klargöra sakförhållanden av 
betydelse» (s. 27). Detta innebär inte att hon utnyttjar 
biografiskt material om författaren, utan i princip är det 
här fråga om ett textcentrerat studium som prioriterar 
läsarens tolkning. Söderberg diskuterar detta problem 
bl. a. med hänvisning till Ricoeur som hävdar att all tolk
ning baseras på gissning. »Det som reducerar det subjek
tiva i gissningen är kravet på validitet, på tolkningens 
förenlighet med texten och dess förmåga att, utan att råka 
i konflikt med denna, i sig inkorporera dess skiftande 
material» (s. 149).

Utgångspunkt för analysen är det realistiska planet i 
romanen, där Söderberg tar fasta på sådana drag som så 
att säga öppnar för en mytisk strukturell och symbolisk 
tolkning. Den kronologiska händelsekedjan är sönderbru
ten bland annat genom att skeendet berättas av tre huvud
berättare och genom att även andra huvudpersoner ibland 
får berätta i olika former av direkt och indirekt tal.

I denna skiktning urskiljer Söderberg fyra olika per- 
spektivplan i romanen: För det första författarpersonen 
EJ:s plan, för det andra huvudpersonernas plan, för det 
tredje krönikörernas officiella plan och för det fjärde sa
gans allmänt visionära plan. Arrangemanget med olika 
berättare och olika perspektiv fyller flera funktioner: bil
den av skeendet blir mer mångfasetterad och sammansatt 
och det betonar att allt som berättas är förmedlat och 
tolkat.

Romanens persongalleri analyseras. Här läggs tyngd
punkten vid relationerna inom och mellan olika grupper 
av personer. En utgångspunkt är en underliggande paral- 
lellism mellan olika personer. Vaije huvudperson har en 
förstärkande och speglande variant, men varje huvudper
son har också en eller flera förtydligande kontraster.

Romanpersonerna är dessutom grupperade i två kret
sar, kretsen i Forojuli och kretsen kring Hans nåde. Och 
det finns två gestalter som samtidigt utgör två poler i 
romanen. Den ena är Hans nåde som står för det dynamis
ka offentliga skeendet. Den andra är Angila-Landoalda 
som står för den privata statiska drömmen. Till dessa 
poler står alla huvudpersonerna i olika relationer. Vidare 
pekar Söderberg på den tredelning i krigare, bönder och 
lärda som dels beskriver ett par persongrupper, dels re
presenterar huvudpersonen Johannes livsval.

Men krigarna och de lärda kan också ses som represen
tanter för Hans nåde, dvs. för makten. Hans nåde själv är 
maktens första representant, omgiven av brickor och ma
rionetter, men också själv underkastad makter. Den lärde 
diakonen Anselm är ett framträdande instrument för Hans 
nåde, men han representerar, såsom också de övriga 
lärda, ett fortlöpande motstånd mot makten, en kämpande 
humanism. De lärda som ju också är historiens berättare, 
skildras som ett slags idealgestalter och smälter ihop till 
någon sorts tidlös typ. De bildar, säger Söderberg, »en 
slags tidsbrygga till romanens möderne berättare» och 
hon fortsätter: »«Berättaren smälter samman med Huma
nisten, Motståndaren till Makten och Våldet» (s. 39).

Liksom Hans nåde blir också den andra polen, Angila- 
Landoalda, både ett centrum och en orsak, ett verktyg för 
högre makter. Men hon är det i romanens privata sfär. 
Kring henne grupperas två friargrupper, som skildras med 
varianter och kontraster, varigenom båda kretsarna av
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beundrare får en sorts allmängiltighet och personerna 
framstår som olika aspekter av Mannen-Människan.

Romanen berättar om en tid av förändring, och huvud
personernas öden kan beskrivas som en livsresa eller en 
serie förvandlingar, där stationerna markeras av olika rum 
och olika status. Men någon verklig utveckling genomgår 
inte de flesta av romanens personer. Där utveckling dock 
förekommer markeras den mycket kraftigt i texten, t. ex. 
genom namnbyten, vilka ofta får en symbolisk laddning. 
Och »striden om det rätta namnet är . . .  ett genomgående 
tema i romanen, nära knutet till kampen om språket och 
definitionerna, om hur verkligheten skall beskrivas och 
vilket perspektiv som skall gälla», säger Söderberg (s. 44).

Genom tekniken med paralleller och kontraster, klyv
ningar och sammansmältningar av personerna betonas det 
allmänmänskliga, universella och tidlösa i människoskil
dringen, vilket i sin tur skulle utgöra en förutsättning för 
en mytisk anknytning.

Ett centralt men inte alldeles okontroversiellt uttryck 
och begrepp i avhandlingen är ordet myt. Det diskuteras 
ingående på s. 22 med noter, och den begreppsbestämning 
som Söderberg kommer fram till är följande: »Med myt 
åsyftar jag huvudsakligen element som har en narrativ 
karaktär och som står i motsättning till i dag vedertagna 
’vetenskapliga’ betraktelsesätt. Till myterna hänförs där
för, som hos Wellek & Warren, poetiska, psykologiska, 
filosofiska och religiösa värdesystem av olika slag» (s. 
22). Detta begrepp myt utnyttjas och används i undersök
ningen om fyra olika typer av värde strukturer, nämligen 
de romantiska (= traditionella) analogiernas universum, 
djuppsykologiska synsätt, den platonska kärleksläran 
samt sagan.

Motiveringen till att Söderberg antar ett mytiskt plan i 
romanen är att det i själva framställningen finns infogade 
mytiska berättelser, dikter och liknelser. De skulle tjäna 
inte bara till att frammana tidens uppfattningsformer och 
tänkesätt -  även om detta är viktigt: det t. o. m. skapas en 
myt i romanhandlingen, den om bondens resa till månen. 
Minst lika viktigt är att dessa inslag bildar paralleller till 
det historiskt-realistiska skeendet och markerar underlig
gande strukturer, dvs. värdesystem som fungerar som 
»klangbottnar för det realistiska planet».

Den minst specifika av de här strukturerna är den som 
kallas de romantiska analogiernas universum. Med det 
menas att skeendet placeras in i den eviga återkomstens 
och den tidlösa verklighetens värld, att det anges ha en 
motsvarighet i naturens eviga spel om liv och död. Här 
inryms också kristet-hedniska föreställningar om himmel 
och helvete och olika klassiska myter om himlakropparna, 
och föreställningar om Gud och Djävulen, om Döden och 
Skaparen och om bergens och dalarnas gudar, ja, överhu
vudtaget föreställningar om verkande makter och krafter 
som varken är entydigt onda eller goda. Till det traditio
nella värdesystemet hör också motsatspar som frihet och 
fångenskap, last och dygd. Kärlek, lust och vrede är de 
huvudsakliga drivkrafterna i romanen, säger Söderberg, 
och vad som framställs som dygder är en blandning av 
kristna och platonska värden: saktmod, vishet, måttfull
het, lugn och besinning. »Till de entydiga syndarna hör då 
framför allt den övermodiga och korttänkta handlingsmän
niskan med brådska i kroppen» (s. 62) och med den åter
givna myten om Phaéton -  han som körde solens vagn -  
som urbild.

Djuppsykologiska aspekter finns främst i historien om 
Angila-Landoalda som gäller frågan om bortträngning och 
insikt. Men de finns också i beskrivningen av hur Johan
nes i sin fängelsehåla bygger en ginstbuske för att behålla 
sin mänsklighet, och i diakonen Anselms diskussioner om 
minnet.

Den platonska kärlekslärans värdesystem predikas inte 
av någon särskild person, utan den gestaltas i romanen. 
Själva kärlekssagan skulle följa ett platonskt grundmön
ster, säger Söderberg, där kärleken utgör det första steget 
mot dygd och klarhet. Johannes utveckling skulle gå i 
inåt- eller uppåtvänd riktning, mot allt högre dygd, han 
reflekterar till slut ett himmelskt ljus -  flykten mot stjär
norna.

Den ljärde värdestrukturen, sagans, analyseras också. 
Att den verkligen finns där, motiveras av att sagan ut
tryckligen nämns och att dess roll framhävs i romanen 
själv. Sagostrukturen analyseras på två ställen i avhand
lingen, dels i ett appendix, där Vladimir Propps narratolo- 
giska schema för den ryska undersagan med sina 31 funk
tioner utnyttjas för att klarlägga strukturen i händelseför
loppet (s. 169-174), dels i huvudframställningen i en sche
matisk analys som bygger på Greimas reducering av 
Propps funktioner.

De framanalyserade strukturerna är som synes av myc
ket olika karaktär. Den enda som har en klart narrativ 
karaktär är sagans, men sagan bygger också alltid på 
något värdesystem, det måste finnas någon hjälte och 
någon skurk, något som man åtrår och något som man vill 
undvika, vilket då blir drivkraft för handlingen, och slut
punkten är att det goda vinner.

Mindre narrativa är både den platonska kärleksläran 
och djuppsykologins synsätt. Men de systemen rör sig 
ändå om förlopp, om skeenden, som förklaring av faktiska 
eller som planer för önskade. Och de bygger också på 
värden: vissa beteenden är önskvärda, andra är det inte. 
Något narrativt element finns det däremot inte alls, såvitt 
jag kan finna, i det Söderberg kallar de traditionella analo
giernas universum, utan här gäller det snarare en världs
bild med flera inblandade verkande krafter som inte enty
digt kan hänföras till bestämda värden inom något av de 
sinsemellan oklart relaterade värdesystem som samtidigt 
verkar som uppfattningsformer. Det som då skiljer denna 
»struktur» från de andra strukturerna är dess fragmenta
riska och polyvalenta karaktär.

Som läsare av avhandlingen blir dock åtminstone jag 
ganska övertygad om att de av Söderberg framhållna vär
destrukturerna är verksamma i romanen. Men man kan 
ändå ställa frågan hur den analyserande kan veta att det är 
just dessa och inga andra som verkar i just denna roman. 
Hon motiverar dem på olika vis, sagostrukturen utifrån 
texten själv, den nämns och diskuteras. De traditionella 
analogiernas universum är en sammanställning av roman
personernas egna och mänsklighetens allmänna föreställ
ningar. Söderberg framhåller att vissa skeenden i romanen 
har likheter med kristen mytologi men säger vidare att 
»denna specifika kristna klangbotten saknar emellertid 
enligt min mening relevans för tematiken i HNT» (s. 155 
not 13). Att de platonska och de freudska tänkesätten är 
relevanta visar hon bland annat med hjälp av andra verk 
av Eyvind Johnson.

De här värdestrukturerna ligger bakom de mytiska be
rättelserna i romanen och dessa tjänar då som tolkningsra



mar för huvudpersonerna. Men de tjänar också till att 
beskriva och förmedla en verklighetsbild som är mer 
mångbottnad än den officiella historieskrivningens. I be
rättelsen skulle de uttryckta och de underliggande my
terna utgöra förutsättningar för utvecklandet av symboli
ken i romanen, menar Söderberg. Och symboliken skulle 
utgöra en förbindelselänk mellan romanens värld och vär
desystemen i vår nutida kultur.

På romanens symboliska plan omgestaltas yttre feno
men till värdebärare och symboler. Symbolerna är huvud
sakligen de fiktiva personernas projektioner, dvs. per
spektivsystemet i romanen står mellan symboliken och 
läsaren. Söderberg framhåller hur författaren genom den 
tekniken kan utnyttja också gamla traditionella symboler 
och aktualisera och ladda om dem. Därtill finns också i 
romanen symboler som införs av EJ själv, t. ex. stormen 
och bergen, vilka då i sin tur uttolkas av krönikören 
Agibertus.

Om Barbro Söderbergs avhandling är något vag med 
avseende på hur man bestämmer vilka värdestrukturer 
som man bör räkna med i ett verk, så är hon mycket mera 
tydlig när det gäller hur symboler uppstår och verkar i en 
text. En utgångspunkt för resonemangen är Roman Jakob
sons indelning i språklig aktivitet längs två olika seman
tiska linjer. Den ena är en metaforisk som grundar sig på 
likhet mellan ordbetydelser eller mellan ordens referenter. 
Den andra aktiviteten är den metonymiska som grundar 
sig på närhet mellan ordbetydelser eller mellan referenter, 
relationer som rumslig närhet, orsak-verkan etc. Det är 
alldeles klart att dessa båda relationstyper hör ihop med 
de två grundläggande språkprinciperna: den metaforiska 
med den paradigmatiska och den metonymiska med den 
syntagmatiska.

När Söderberg så vill klargöra det språkliga tolknings- 
underlaget för symboliken utgår hon från orden i texten 
för att se efter hur de kan förbindas med andra ord i texten 
för att etablera symboler. De frågor hon då ställer är (s. 
109):

-  Hur etableras det symboliska textmotivet?
-  Hur förbinds det med andra textmotiv?
-  Hur framhävs det så att det kan behålla sin aktualitet

under textens gång?
-  Hur aktualiseras det under textens gång?
-  Hur förenas de symboliska textmotiven med andra icke

primärt symboliska motiv och vilken effekt har dessa
kopplingar?

Söderberg visar mycket fint bland annat hur månen som 
återkommer genom olika benämningar som lyfter fram 
olika föreställningar småningom får en abstrakt symbolisk 
betydelse samtidigt som den förblir grundled, hur gnistan 
från att ha varit en kliché blir omladdad och som bildled 
kopplar olika textmotiv, hur stormen får symbolisk bety
delse genom båda dessa tekniker.

Symboliken i HNT byggs upp, säger Söderberg, »inte 
bara genom relationen mellan grundord och metafor . . .  
utan dess mångtydiga och komplexa karaktär bestäms 
också av dess förgreningar ut i den omgivande kontexten, 
vilka tillåter den att omärkligt glida över i andra, nya, 
besläktade symboler» (s. 118). En viktig distinktion blir 
härigenom den mellan enskilda symboler och symbolkom
plex.

Hon visar vidare hur symboliska motiv framhävs och
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aktualiseras, genom olika textliga arrangemang. Hon har 
också en intressant analys av hur nyckelord förbinder 
olika textpassager. Hon visar hur månorden och stjärn- 
orden aktualiserar ett associativt nätverk i romanen.

Just sådana nätverk har hon utnyttjat för sin analys av 
symbolerna i texten. Hon framhåller hur vanskligt det är 
att precisera symbolernas mångskiftande och ibland mot
stridiga innebörder, i synnerhet som deras uppgift är att 
konkretisera en mångdimensionell och mångförgrenad 
upplevelse eller föreställning. Tolkningarna förses alltså 
med uttryckliga reservationer.

Även om symbolerna inte kan tolkas precist måste 
deras centrala betydelse ändå vara relaterad till verkets 
tematik, säger Söderberg med anslutning till Beardsley. 
Detta skulle i hög grad gälla för romanen Hans nådes tid 
»som ju får mycket av sin karaktär av en stor samlande 
symbol, stormen, men också av ett nätverk av andra . . . »  
(s. 88).

*

Vad Söderberg har gjort är att analysera fram strukturer 
och symboler i romanen genom att utom det realistiska 
planet anta och motivera ett mytiskt plan och ett symbo
liskt plan. Hur dessa plan skulle förhålla sig till varandra 
diskuteras inte generellt, även om det mytiska tycks vara 
en förutsättning för det symboliska. Söderberg framhåller 
att de tre planen utgör oupplösliga delar av en och samma 
helhet. Hon visar också exempel på analogier mellan män
niska, mytisk figur och symbol, mellan realistiskt, mytiskt 
och symboliskt skeende och mellan realistisk, mytisk och 
symbolisk tematik.

Det skulle ändå ha varit intressant med en slutdiskus
sion om vad samspelet leder till. Dock vill jag gärna tolka 
denna brist som ett utslag av en motvilja mot alltför starkt 
förenklande schematiska sammanfattningar. Söderberg 
säger själv att hon i sin undersökning »vill behålla de 
formella skiljelinjerna mellan myt och historia, mellan 
symbol och annat stoff -  något som skulle utplånas vid 
exv. en strukturell-semantisk analys av Greimas typ» (s. 
27). Och de stora förtjänsterna med hennes presentation 
av sina analyser är grundligheten, nyanseringen och rike
domen på synpunkter, vilket allt gör att hon mindre fångar 
in romanen i ett fast grepp än visar dess mångskiftande 
fullhet för läsaren genom sina olika analysdimensioner.

Som tack för denna generositet vill jag utnyttja Söder
bergs läsningsstrategier för att lyfta fram en som jag tyc
ker förbisedd tematisk aspekt i romanen. Hon säger själv 
att hennes analyser är avsedda att »visa att människoskil
dring, myt och symbol samverkar längs två linjer i ro
manen: människans möjligheter i en stormig värld och 
berättarens uppgift i denna» (s. 11). Det grundläggande är 
alltså att hon relaterar alla analyser till verkets tematik. 
Vilken är då Söderbergs uppfattning om vad Hans nådes 
tid egentligen handlar om? Det anges på många ställen i 
avhandlingen:
». . .  huvudtemana i HNT, kärlekens och godhetens ställ
ning i maktens och våldets värld» (s. 145 not 1).
». . .  och i HNT (1960) är resignationen inför makten och 
våldet närmast total» (s. 18).

»Vad romanen handlar om är möjligheten att bevara 
kärlekens och visionens närhet till det goda för att inte 
livets påträngande och onda närhet skall ta överhanden 
och få människan att förlora hoppet» (s. 105).
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Samma tanke ligger i uppdelningen av romanens personer 
i funktionerna Makten, Motmakten/Offret, Berättaren/ 
Humanisten-Motståndaren och Människan (s. 34).

Min uppfattning om romanens grundtema är den att 
huvudkonflikterna är mindre entydiga än vad Söderberg 
uttrycker. Stöd för det tycker jag mig finna i hennes egna 
analyser av författarens hållning till värdestrukturerna. 
Om de traditionella analogiernas universum och om de 
djuppsykologiska tänkesätten säger hon: »med mycken 
distans och en stor portion ironi . . .  /har han/ . . .  sänt ett 
resignerat budskap om kärleken och kunskapen som de 
enda möjliga vägarna till en bräcklig och inte särskilt 
lycklig frihet i en stormig värld» (s. 68). Den tredje struk
turen, denplatonska kärlekslärans, omges med flera reser
vationer i avhandlingen: ». . .  inte för att hävda att förfat
taren är platoniker. Tvärtom framhävs just genom anknyt
ningen till detta värdesystem också skillnaderna i synsätt: 
där den sanne platonske filosofen skulle ha triumferat, 
visar Johannes snarast bitterhet» (s. 68). Även analysen 
av den ijärde strukturen visar ambivalens. Hjälten hålls 
visserligen konstant, men skurkrollen är glidande, något 
som direkt strider mot »riktiga» sagors mönster; i vaije 
fall får hjälten inte begå riktiga skurkstreck. I romanen 
finns alltså en distanserad eller ironisk eller sorgsen håll
ning till de etablerade värdestrukturerna, vilket gör att 
deras värden inte kan förbli helt klara.

Den tematiska aspekt jag vill komma fram till märks 
emellertid kanske allra tydligast i symbolsystemet.

I avhandlingen diskuteras symbolikens förhållande till 
tematiken. Det finns på s. 104 en grafisk framställning av 
relationer inom ett centralt eller rentav det centrala sym
bolkomplexet, fig 1.

I schemat ingår de båda stora symbolerna månen och 
stormen. Fast det inte står så direkt i bilden, så framgår av 
texten överst på s. 105 att den vänstra sidan, solens sida, 
är negativ och den högra sidan, månens sida, är positiv. 
Något liknande står också i tablån på s. 55, där soldikten 
på romanens s. 174 anges som negativ medan måndikten 
på romanens s. 175 anges som positiv. Symbolen solen 
beskrivs också i avhandlingen (s. 95-96). Som självklar 
utgångspunkt tas den i romanen återgivna myten om 
Phäeton som i övermod körde solens vagn dels för nära 
jorden, dels för långt ifrån, i båda fallen med katastrofer 
som följd. I avsnittet står vidare att solen utvecklas till 
»en diskret men ständigt närvarande symbol för Hans 
nådes välde, en värld av hårda motsättningar, snabba 
förvandlingar, lidande och död». Det sägs också att solen 
belyser scener där övermod, revolt och död på ett eller 
annat sätt aktualiseras. Visserligen säger Söderberg också 
(s. 93) om både solen och stormen -  vilka hör samman -  
att de knappast associeras i sig med ondska, utan snarast 
presenteras som fundamentala mänskliga villkor i vilka 
smärta, förändring och död ingår. »Den negativa parten 
av värdefaktorn får i stället sökas i ett mindre adekvat 
förhållande till dessa företeelser.»

Nu är en av de många förtjänsterna med avhandlingen 
att man får veta hur man ska bära sig åt för att konstatera 
t. ex. associationer. På s. 131 anges hur månord och stjärn- 
ord förekommer i och förbinder olika textavsnitt. Jag 
undersökte på liknande sätt hur stormord och solord före
kommer. I en not (s. 165) säger Söderberg att solen före
kommer i sammanhang med praktiskt taget alla personer i 
HNT, medan Angila och Adaloald inte alls berörs av den.

( 1)

L JU S

tid  icke -tid  (p os itiv ) (3)

SO LEN S T O R M E N M Å N E N  OCH
S T J Ä R N O R N A

(nega tiv ) icke -tid tid

(2 ) M Ö R KER (4)

Fig. 1. Figur ur Söderbergs avhandling som visar relatio
nerna inom det centrala symbolkomplexet solen-stormen- 
månen.

Detta är inte alldeles riktigt. Det kanske allra viktigaste 
är att solen inte kopplas till Hans nåde själv. I samband 
med honom talas om ljus och klarhet men inte om dagsljus 
och inte om solen. Solen förekommer faktiskt i åtskilliga 
positiva sammanhang, t. ex. när Johannes har stötts ut 
från Månen och vaknar upp:

»Ur skuggan där han låg såg han solljuset välla över 
bergen som om det hälldes ur ett rikt kärl, en jätteskål, en 
balja av liv och dag.» (HNT s. 161.)

Eller hos hertiginnan Adelperga, i citeringen av den Hora- 
tiusdikt som angivits som »negativ»:

»Hennes röda tunga for över hennes röda läppar.
Orden gav dagen skönhet och sanning:
Palatset där solen sig lyfte bland höga kolonner.»
(HNT s. 174.)

Just i det sammanhanget finns en tvivelaktig detaljtolk
ning i avhandlingen, resonemanget om namnet Josef (s. 
49). Den sköna och kunniga hertiginnan kallar Johannes: 
»Min Josef, min unge allvarlige, lärde Josef» och Johan
nes tillägger i sin berättelse: »Jag vill ej påstå att hon 
gjorde detta med full rätt» (HNT s. 171). Nu menar Söder
berg att namnet Josef kan utlösa associationer i många 
riktningar, men ihop med Johannes-namnet skulle det 
bädda för en tolkning som »en tidlös företrädare för kärle
kens och ordets förmåga att verka som en positiv motkraft 
till våld och förtryck» (s. 49). Med hänsyn till Johannes 
eget tillägg bör dock namnet snarast tolkas med mer direkt 
anspelning på episoden mellan Josef och Potifars hustru i 
1 Mos. 39. Till skillnad från Josef motstod inte Johannes 
lockelserna från sin principals hustru.

Men det finns fler positiva solscener, t. ex. när Lan- 
doalda beslutar sig för att befria sig och bryta upp:

»Hon vände sig mot dörren, gnistorna flög, reflexerna 
dansade, en oskymd sol lyste på himlen.

-  Kom hit Inigarda. Gör mig i ordning nu.
Och den gamla kammarpigan kände att det fanns kärlek 

i orden.» (HNT s. 356.)

Det är inte lätt att tolka litterära symboler -  vilket också 
betonas i avhandlingen -  men här kunde man kanske 
utnyttja det kontrast- och motsatssystem som Greimas 
har skisserat i Éléments d’une grammaire narrative (i Du 
Sens 1970). Av figur 1 som hämtats ur avhandlingen fram
går att månen och solen utgör även symboliska kontraster 
i romanen. Jag tror därför att man kan sätta upp dem i ett
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Fig. 3.

Greimaskt schema och även i någon mån hänföra olika 
inslag i romanen till det schemat, figur 2.

Solen tycks belysa huvudpersonernas icke-platonska 
kärlekspartner, dvs. hertiginnan Adelperga och den prat
samme och obetänksamme men också glade och för den 
låsta, kränkta Landoalda gode och ömme Radbert. Och 
den lärda diakonen Anselm håller sin blixtrande tysta 
svärdspredikan i solsken. En som inte slits mellan måne 
och sol är Bertoald: »glädje över att dagsljuset nådde 
fram. Mörkret var inte hans fiende.» Å andra sidan finns 
personer utan både sol och måne. Tydligast gäller detta 
spionen Gunderic.

Men det räcker inte med detta. De centrala symbolerna 
i romanen är inte månen och solen utan de är månen och 
stormen. Som Söderberg framhåller så hör stormen och 
solen samman och övergången kan vara begreppet »verk
ligt liv».

I romanens faktiska mitt (s. 181-213) ligger de avsnitt 
som handlar om Bertoalds resa hem över bergen i sällskap 
med Radbert. Solen skiner starkt och ger förutsättning för 
en snölavin. Bergen böljar leva. »Ett människoflöde, ett 
människokrafternas flöde vill det likna och visa att bergets 
makter . . .  äger samma sprängande vilja till förflyttning 
och samma milda önskan om vila, samma handlingslust 
och lika stor, ja större och helt gudomlig likgiltighet inför 
annat än den egna rörelsen åt något håll.» (HNT s. 211.)

Här finns det dels något som gäller för stormen, dels 
något som gäller för månen: å ena sidan en sprängande 
vilja till förflyttning och handlingslust, det hör ihop med 
liv och storm, å andra sidan en mild önskan om vila och 
gudomlig likgiltighet inför annat än den egna rörelsen, det 
hör ihop med månen.

Man kan alltså göra ytterligare ett schema, där månen -  
för vars tolkning jag helt ansluter mig till Söderbergs -  
anknyts till spegelsymboliken (enligt avh. s. 93) och ställa 
detta komplex mot stormen. Då skulle man få två poler 
som jag tror är fundamentalt viktiga, nämligen å ena sidan 
»längta-tänka-berätta», å andra sidan »leva-handla». 
Detta anges i figur 3.

I detta nya schema kunde man tänka sig Angilas för
vandlingar som rörelse längs månsidan, hon hamnar slutli
gen längst upp till vänster, i frid. Hennes utbrytningsför- 
sök däremot gick nerifrån vänstra hörnet »icke-storm» 
upp mot storm- och livshörnet. Men det misslyckades.

Johannes rör sig i böljan mot stormen, förpassas till sin 
fängelsehåla »icke-storm» och når småningom upp till 
månen och friden. Diakonen Anselm är pragmatiker och 
klarar att röra sig mellan måne och storm. Det nedre 
högra hörnet skulle innebära storm utan måne, dvs. oro 
och liv utan tanke och längtan. Där finner jag Rodgauds 
misslyckade uppror höra hemma och någonstans på den

kanten ligger också Warnefrit, som dock i sitt fängelse 
tvingas från »icke-måne» till »icke-storm», alltså helt 
längs den negativa axeln. Gunderic är Anselms motsats, 
han saknar både positiva tankar och känslor och positiv 
handlingskraft: han söker bara lugn.

Jag ville ta upp detta för att visa hur strukturerna och 
symboliken faktiskt rymmer även en positiv livs- och 
handlingsaspekt i romanen, varigenom spänningen blir 
starkare mellan storm och måne. Detta stöds, anser jag, 
också av den betydande men inte entydiga roll som berät
tarna spelar i handlingen, berättarna och deras negativa 
paralleller pratmakarna och rapportörerna. Söderberg ta
lar om kampen mellan makter och offer; jag ser offrens 
betydelse »skriken från Francia» främst som en uppma
ning till handling för Johannes.

Efter det att jag tyckt mig finna denna ambivalens i 
ordets egentliga bemärkelse hos romanens symboler, fann 
jag att den i avhandlingen citerade Ole Meyer tar upp just 
den problematiken i sin avhandling. Men Meyer har med 
sitt perspektiv en sorts fast tro på den omstörtande hand
lingen. Den tron har inte Eyvind Johnson. Han är inte sä
ker på förändringens värde eller handlingens kontroller
barhet. Men han kan inte heller helt avvisa liv och hand
ling. Johannes säger till Den onde:

»- Det finns en väg förbi.
-  Det är vad du försöker att tro, sade Den onde. Du vet 

inte.» (HNT s. 329.)

Jag anser alltså att detta problem har uppmärksammats 
för lite i Söderbergs framställning. Men jag vill återigen 
betona att förutsättningen för denna min analys är Barbro 
Söderbergs egna noggranna, nyanserade och öppna analy
ser.

*

Barbro Söderberg säger sig i förordet »med en viss bävan 
överskridit gränsen mellan språk- och litteraturveten
skap». Man skulle med lika stor rätt kunna påstå att hon 
har arbetat i det gränsland som olyckligtvis ofta undviks 
både av litteraturvetare och av språkvetare. För min del 
kan jag bara ange varför jag anser att språkvetare inte bör 
hålla sig därifrån. Språkvetenskapen arbetar ju med språ
ket som system men också med att klargöra hur språket 
fungerar i användning. När Söderberg diskuterar sym
boler och vad som etablerar symboler i ett litterärt verk, 
har detta naturligtvis en språklig dimension. En verkligt 
väsentlig diskussion om saken förs i not 30, s. 147. Där 
avvisas idén att en symbol skulle utgöra resultatet av en 
avvikelse från en norm, men framhålls också att kravet på 
exakthet i referensen kan vara något som skiljer olika 
texttyper. Samspelet mellan språklig och litterär symbolik
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och betydelsen av konventionalisering diskuteras. Samti
digt bygger litterära symboler på språkliga -  med språkliga 
symboler menas här lexikaliserade eller döda metaforer. 
Gamla mönster kan få nytt liv. Ett litterärt symbolska- 
pande kan knappast ske helt och hållet mot språkets 
vanliga liv. Men en litterär symbol har ofta större betydel
sepotential än en språklig kliché. -  Nu är å andra sidan 
hela språket ett symbolsystem. Även ord som bord och 
avhandling är ju symboler. Vad som märks när det gäller 
litterära symboler är en aktivering av de mekanismer som 
ständigt är levande i etableringen av språkliga betydelser. 
Fast de är livligare och förstorade.

För övrigt är ju mängder av grundord ursprungliga me
taforer. Själva poängen med det språkliga symbolsystemet 
är just att orden inte har absolut avgränsad betydelse eller 
unik referens. Det är därför som vi kan använda i stort 
sett samma språk fast världen eller synen på den ändras.

Diskussionen i avhandlingen om symboler har relevans 
långt utöver tolkningen av symboliken i ett enda litterärt 
verk. Både den metaforiska utvidgningen och den meto- 
nymiska expansionen kan vara mekanismer i den rent 
språkliga semantikens förändringar. Samtidigt är det klart 
att man i det vanliga vardagsspråket inte kan utnyttja 
dessa mekanismer lika starkt, det skulle förmodligen leda 
till förvirring. Men med ett längre tidsperspektiv bör man 
nog räkna med dem som verksamma krafter i språket.

Genomgången av olika grepp som framhäver symbo
liska textmotiv eller som aktualiserar dem, hur enstaka 
belägg leder fram till en kulmination som sedan följs av 
enstaka belägg, där motiven spelar olika roll som bimotiv, 
ledmotiv eller huvudmotiv i de skilda textställena är också 
av generellt intresse. Om man bortser från det symboliska 
skulle också detta kunna vara värt att undersöka som en 
textstrukturell egenskap även i helt andra sammanhang.

Något liknande kan gälla för nyckelorden och deras 
samspel med kontexten. Som nyckelord anges ord med 
relativt hög frekvens, väl i anslutning till Girauds uppdel
ning av viktiga ord i temaord och nyckelord. Men också 
N0jgaards betoning av att det avgörande kriteriet på nyc
kelord är av betydelsemässig art anges i en not. För att 
stärka åsikten att mån- och stjärnorden är nyckelord i 
HNT jämför Söderberg deras frekvenser med frekvenser
na i ett par större ordundersökningar, Alléns i Nusvensk 
frekvensordbok och Hassler-Göranssons av nusvenskt 
skriftspråk. I de jämförelserna har mån- och stjärnorden 
påfallande mycket högre frekvens i HNT. I det här sam
manhanget vill jag också kommentera vad som sägs i en 
annan not, där Hallberg citeras angående hur enskilda ord 
kan jämföras med avseende på frekvens eller platssiffror i 
ett visst verk med sin platssiffra i språket över huvud 
taget. Sådana jämförelser måste göras med största försik
tighet. Ord med bestämd, konkret betydelse kan aldrig få 
lika hög frekvens i stora samlade undersökningar som 
mera vaga ord som kan förekomma i de mest skilda sam
manhang. Det är också troligt att det finns ord som har 
relativt hög frekvens i vissa genrer utan att för den skull 
utmärka det enskilda verket. För övrigt bör man också ha 
klart för sig att åtminstone de svenska frekvensundersök
ningarna inte kan anses gälla språket över lag -  frågan är 
om det alls är möjligt att göra någon sådan undersökning.

Men om jag har förstått saken rätt är mån- och stjärnor
den inte utvalda på grundval av någon räknad frekvens, 
utan Söderberg har lagt märke till dem vid läsningen och

därefter kontrollerat antalet förekomster. Jag tror inte 
någon vill bestrida deras roll som nyckelord i romanen.

Om nu symboler och textegenskaper kan sägas ha 
språkvetenskaplig relevans, innehåller dock avhandlingen 
annat också, kapitlet om berättarperspektiv och person
grupper, och kapitlet om värde strukturerna.

Detta leder in på frågan om texttolkning. Det är en 
central verksamhet inom alla humanistiska vetenskaper; 
därför sysslar man också i många med textanalys från 
olika aspekter. Inom språkvetenskapen har traditionella 
filologer ofta ägnat sig åt frågor som gäller textens inne
börd och tolkningens rimlighet etc. Men textstudiet har 
dessutom fått ny aktualitet inom textlingvistik och text
teori. Man intresserar sig för frågor som hur texter är 
organiserade och vad som verkar hur. Söderberg har ock
så utnyttjat vissa arbeten från det området, t. ex. Gunnel 
Källgrens Innehåll i text.

Den sortens undersökningar kan naturligtvis bedrivas 
på alla typer av texter, men jag anser det principiellt 
felaktigt om språkvetenskapen skulle tvingas göra halt 
inför litterära texter. Det skulle kunna leda till att uppfatt
ningarna om hur texter är byggda blir alltför enkla, efter
som det ofta är i just litterära texter som samspelet och 
motspelet mellan olika mekanismer i språket blir prövat 
och tydliggjort.

I detta sammanhang anser jag att kartläggningen av 
verkande värde strukturer i HNT är av grundläggande in
tresse. Finns det alltid mer eller mindre framträdande 
värde strukturer i språkliga budskap? Det kan vara en 
fundamental uppfattningskategori för oss eller en funda
mental organiseringsprincip för innehåll vid sidan av den 
rent kognitivt semantiska. (Jfr Cassirers resonemang om 
värdefaktorns kanske underskattade betydelse i ordse
mantik, kap. 4 i Studier över ordförståelse, Göteborg 
1977.) Hur det än förhåller sig med den saken har dessa 
strukturer visat sig vara fruktbara analysinstrument i den 
här undersökningen.

Jag anser alltså att även om syftet med avhandlingen 
har en litteraturvetenskaplig formulering, så är själva un
dersökningen utförd så att den väl försvarar sin plats som 
språkvetenskap. Avslutningsvis vill jag säga att Barbro 
Söderbergs avhandling varken är alldeles lättläst eller lätt 
att få grepp om, men att den verkligen är värd ansträng
ningen.

Margareta Westman

Nils Schwartz: Hamlet i klasskampen. En ideologikritisk 
studie i Eyvind Johnsons 20-talsromaner. (Litteratur, tea
ter, film. Skrifter från Litteraturvetenskapliga institutio
nen i Lund, 15.) Lund 1979.

Nils Schwartz’ doktorsavhandling är en ideologikritisk 
analys av Eyvind Johnsons tidiga produktion. Närmare 
bestämt behandlar han Timans och rättfärdigheten (1925), 
Stad i mörker (1927), Stad i ljus (1928), Minnas (1928), 
Kommentar till ett stjärnfall (1929) och Avsked till Hamlet 
(1930). Efter ett inledande kapitel, i vilket förf. presente
rar sin analysmodell, följer nio kapitel, disponerade så att 
vaije kapitel behandlar ett problem i var och en av böc
kerna, med undantag av Avsked till Hamlet, som ägnas ett


