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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
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specialstudium i slutkapitlet. Här har Schwartz en om
vänd disposition mot tidigare kapitel: Avsked till Hamlet 
analyseras utifrån alla de aspekter, som tidigare anlagts en 
i taget.

Schwartz vill i sin avhandling visa, hur Eyvind Johnson 
från sitt ursprung i arbetarklassen och med tidiga erfaren
heter av kroppsarbete och anarkosyndikalistiska sympa
tier lyckas skapa sig en ställning och förtjäna sitt uppe
hälle som författare med hjälp av självstudier och med 
stora materiella uppoffringar. Samtidigt som han befäster 
sin position och får en säker utkomst, kommer han efter
hand att dela den liberala borgerlighetens värderingar. I 
den engelska sammanfattningen vidgas perspektivet till 
hela författarskapet. Här betonas den ledande ställning 
Johnson intog mot slutet av sitt liv i kraft av sina djupbor
rande och mångfasetterade historiska romaner, med yttre 
utmärkelser såsom hedersdoktorat, inval i Svenska Aka
demien och slutligen Nobelpriset.

I Schwartz’ framställning har begreppet »författarindi- 
viduation» en särställning. Han definierar begreppet som 
»den problematiska inväxten i författarrollen». I det ideo
logikritiska perspektivet blir det en huvuduppgift att av
slöja Johnsons världsbild, hans »vision du monde», mot 
bakgrund av en historiematerialistisk samhällsteori. 
Schwartz vill analysera »meningsstrukturer» som är im
manent a i »texten själv» och bekymrar sig mindre om 
författarens medvetna intentioner. Därvid ansluter han sig 
till Sven-Eric Liedmans ideologibegrepp (i Motsatsernas 
spel) med dess distinktion mellan immanent och latent 
ideologi.

I kapitel två behandlas vad förf. kallar »det omedelbara 
problemet» i den aktuella delen av Johnsons författar
skap. Med detta uttryck avses »romanens centrala värde
konflikt, sådan den kommer till uttryck på den tematiska 
nivåns manifesta plan». Problemets djupare implikationer 
på det latenta planet analyseras med hjälp av en narratolo- 
gisk analysmodell, som delvis är inspirerad av Greimas 
men betydligt modifierad och förenklad. Analysen inriktas 
främst på romanernas s. k. »förloppsstruktur».

Schwartz finner att »det omedelbara problemet» i John
sons 20-talsromaner är ett handlingsproblem, antingen val 
mellan olika handlingsalternativ eller ett val mellan att 
handla och att inte handla. Handlingarna kan inordnas 
under huvudkategorierna flykt och hemfärd, i ett annat 
perspektiv frihet och trygghet. Som förf. själv påpekar är 
dessa begrepp så generella att de kan användas i analysen 
av snart sagt vilken roman som helst. Det är således väl 
allmänna kategorier Schwartz arbetar med, även om de 
måste anses relevanta för Johnsons författarskap. Förf. 
påpekar att orden »trygghet» och »frihet» böljar uppträda 
»med en påfallande frekvens» omkring andra världskri
gets utbrott. För ett tidigare skede vill han förankra be
greppen i den unge Johnsons biografi. Han framhåller att 
Johnson delar trygghets- och frihetsproblematiken med en 
rad andra proletärförfattare: »flykten från hemmets rela
tiva trygghet ut mot en relativ frihet som författare». 
Denna flykt »från kollektiv trygghet till individuell frihet» 
kallas i avhandlingen »individuation»/!/.

I kapitel tre diskuteras bildningens roll i romanerna, 
varvid förf. spaltar upp bildningsbegreppet i fyra klasser, 
var och en bildande ett motsatspar. Det blir allt tydligare 
att förf. hela tiden rör sig på en generell, nästan ahistorisk 
nivå, vilket ofta gör det svårt för läsaren att acceptera

analysen av enskilda textställen. Detta gäller till exempel 
analysen av Stad i ljus, där det bland annat heter: »Tor
stens kritiska bildningssyn kommer också till uttryck i de 
ironiska anmärkningarna om den litterära institutionen, 
som ju i mycket är en reproduktionscentral för borgerlig 
bildning» (56). Här uppstår för övrigt också en svävning, 
en oklarhet om vad som är Schwartz’ åsikt och vad som 
tillskrivs Johnson. Jag anser, att man här, om inte förr, 
böljar se följden av att lägga Johnsons författarskap i en 
Prokrustesbädd.

I kapitel fyra kopplas analysen av bildningsbegreppet 
till en utredning av författarrollen. Det bildningsbegrepp 
som proklameras i romanerna är individualistiskt; förfat
tarrollen i de flesta romanerna är också individualistisk 
men med allmänna sympatier för kollektivet, för arbetar
klassen. I kapitel fem behandlas »den budskapskritiska 
potentialen» i en sådan hållning. Schwartz tänker sig möj
ligheten att Johnsons text på det latenta planet skulle tala 
mot det »tendentiella» budskapet på det manifesta planet. 
Undersökningens resultat blir dock negativt: det finns 
genomgående en identifikation mellan författare och hu
vudperson.

Efter en genomgång av »individuationen» i de fem för
sta romanerna (kap. sex) följer så i kapitel sju en utredning 
av motsättningen mellan Hamlet- och Pankaraktären, som 
Schwartz finner i romanernas huvudpersoner. Oppositio
nen natur-kultur studeras i kapitel åtta och förekomsten 
av motsatta historie- och tidsuppfattningar i kapitel nio. 
Förf. har lagt ned ett stort arbete på systematisering och 
typologisering och får ut en del av sin undersökning. Med 
risk för att vara orättvis vill jag dock påstå att Johnsons 
författarskap riskerar att försvinna i den teoretiska snår
skogen.

Schwartz finner att Johnson i Avsked till Hamlet prövar 
en radikalt annorlunda lösning mot tidigare romaner. Den 
består i att huvudpersonen Mårten Torpare återvänder 
hem (vilket sammanfaller med Johnsons egen återkomst 
till Sverige efter fyra års utlandsvistelse) sedan han prövat 
skilda flyktvägar och livshållningar. Torpare väljer att 
solidarisera sig med arbetarklassen och tycks vara på väg 
att bli en »aktiv Hamlet». Häremot talar en antydan på 
romanens sista sidor att Torpare vill bli författare. Först 
med idealgestalten Krilon kommer Johnson i Schwartz’ 
perspektiv att skapa en »aktiv Hamlet». Men då har John
son för länge sedan vidgat sin solidaritet med arbetarklas
sen till att över huvud taget gälla de humanistiska värdena 
i Europa och västerländsk kultur.

Hans-Erik Johannesson

Georges Perilleux: Stig Dagerman et Vexistentialisme. 
Bibliothéque de la Faculté de Philosophie et Lettres de 
L ’Université de Liége, Fascicule CCXXXI, Société 
d’Edition »Les Beiles Lettres», Paris 1982.

En belgisk litteraturforskare, Georges Perilleux, har dis
puterat på ämnet Stig Dagerman och existentialismen. 
Hans forskningar har vid Liége-universitetet beskyddats 
av professorerna Pierre Halleux, Armand Nivelle och 
Franz Crahay, men i förordet avtackas också Maurice 
Gravier från Paris, Staffan Björck från Lund och Gunnar


