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litteratur som skulle uppmärksammas borde räknas inte 
bara vad man brukade benämna »diktning» utan också de 
breda lagrens läsning -  uppbyggelseböcker såväl som s. k. 
folkböcker -  framfördes nu för första gången; det hade, 
som Gustafsson påpekar, ställts redan av Gustaf Ljung
gren; Schucks företrädare på professorsstolen i Lund.

Detta är långt ifrån den enda punkt där Gustafsson ger 
oss en ny och bättre nyanserad bild av förhållandet mellan 
Henrik Schuck och hans föregångare. Det som gjorde 
honom till den banbrytare inom sitt ämne som han ju 
faktiskt blev var knappast hans program som sådant utan 
snarare den oerhörda energi och det nästan våldsamma 
engagemang varmed han fullföljde det -  och såg till att 
andra slöt upp i hans kölvatten. Stor betydelse fick dock 
givetvis också den vidsynthet -  eller, om man så vill, 
respektlöshet för hävdvunna värderingar -  varmed han 
drog upp gränserna för den kulturmiljö, enkannerligen den 
litteratur, som utgjorde bakgrund och förutsättning för 
den stora dikten och som det enligt hans mening ålåg 
litteraturforskaren att grundligt ta kännedom om och 
skildra. Exempel kan man finna praktiskt taget var som 
helst i hans stora standardverk, handböckerna Illustrerad 
svensk litteraturhistoria och Allmän litteraturhistoria, 
men som särskilt typiskt vågar man kanske beteckna hans 
sätt att disponera sitt stoff i den Shakespeare-bok som han 
år 1916 gav ut i två mäktiga volymer. Den första av dem, 
något större än den andra, gör tjänst som ett slags inled
ning: där får läsaren besked om allt det som han måste 
känna till, innan han kan anses mogen att stifta bekant
skap med mästerverken. Livet i 1580-talets England skil
dras detaljrikt och initierat; man får veta vad folk läste 
och hur de roade sig, vilka teatrar som fanns i London och 
vilka trupper som spelade på dem; volymen avslutas med 
en skildring av Shakespeares första tid i London och 
debut som författare. Det är alltsammans skrivet med brio 
och engagemang och bär, givetvis, vittne om både lärdom 
och skarpsynthet: så kan man notera, att författaren i sin 
redogörelse för Globe-teaterns något tilltrasslade till
komsthistoria klarlägger sammanhangen på ett sätt som 
fick full bekräftelse i E. K. Chambers’ några år senare 
publicerade standardverk The Elizabethan Stage, byggd 
på ett arkivmaterial som inte hade stått den svenske fors
karen till buds. Ändå har man nog svårt att undertrycka 
en stilla undran, om inte proportionerna i verket i dess 
helhet med fördel hade kunnat vara andra.

Men just så ville Schuck ha det; det hade han ju förkla
rat från böljan, och det höll han fast vid: som representant 
för sin egen tids kultur hade en diktare förblivande värde, 
annars inte -  och det gällde även den störste. Därför är det 
också naturligt att han -  som Gustafsson påpekar -  i sin 
karakteristik av Shakespeare-dramat lägger särskild vikt 
vid realismen: högt och lågt, tragik och komik, blandas -  
därigenom ger det en trogen bild av verkligheten.

Gustafsson ser häri -  med all rätt, tycks det mig -  ett 
resultat av de intryck som Schuck måste ha mottagit i sin 
ungdom, då åttiotalsidéerna bröt igenom och de unga 
författarna med Strindberg i spetsen inledde fälttåget mot 
romantik och »idealik» -  med Schucks egen vokabulär: 
»ästetik».

Det kanske intressantaste kapitlet i Gustafssons bok är 
det som har fått rubriken »Schucks ’synglas’». Med hjälp 
av en utförlig och övertygande exemplifiering visar han i 
hur hög grad värderingen av gångna tiders författare och

158 Övriga recensioner

diktning bestämdes av de normer som gällde i Schucks 
egen tid, framför allt i hans ungdom -  trots hans otvivelak
tigt uppriktiga strävan att strikt hålla sig till fakta och 
historiska sammanhang och »aldrig vare sig berömma el
ler klandra». Att realismen intog en rangplats på den 
värdeskala han tillämpade har redan framgått av det före
gående; till det han sökte och skattade högst hörde också 
tecken på en »utveckling» mot en »friare» livssyn och ett 
»djärvare självförverkligande» -  honnörsord för åttiotalet.

Helt övervunnen var ju likväl inte romantiken under 
Schucks läroår. Ett av dess tydligast framträdande drag, 
nationalismen, går, som Gustafsson visar, igen hos honom 
långt fram i tiden, om också aldrig så öppet som hos en 
nittiotalist som Heidenstam. Ett intresse som han delade 
med romantikerna var folksageforskningen. År 1901 gav 
han, i serien Heimdals folkskrifter, ut ett litet häfte med 
titeln Några blad ur sagans historia. Det är nyktert re
dovisande men slutar med erkännandet att det var 1800- 
talets -  dvs. romantikens -  förtjänst att ha bragt »den 
verkliga folksagan till heders». Ett par år senare redogjor
de han i Studier i nordisk litteratur- och religionshistoria 
1-2 för resultaten av egna forskningar kring sagan -  eller 
myten -  om Balder. Gustafsson ägnar dem en särskild 
exkurs och konstaterar, att senare forskning visserligen 
inte har godtagit dessa resultat av Schucks »mest ambitiö
sa försök att göra en egen, specialiserad insats inom den 
komparativa litteraturhistorien», men understryker samti
digt, att intresset för sagoforskning vittnar om en »strävan 
mot ett intemationalistiskt litteraturhistoriskt synsätt» -  
mot »en kosmopolitisk orientering».

Att en forskare med ett dylikt synsätt skulle lockas av 
uppgiften att skapa en »världslitteraturens historia» kan ju 
knappast förvåna. Som nybliven professor i Uppsala tog 
Schuck mycket riktigt itu med den och färdigställde första 
delen -  omfattande antiken -  av ett storartat anlagt verk 
med just den titeln. Mer förvånande kan det kanske tyc
kas, att han inledde sin bok med en tillägnan till sin forne 
lärare Nyblom och hyllade honom som den som givit 
honom »väckelsen» till verket och försäkrade att han 
aldrig hade funnit anledning att »frångå den historiska 
uppfattning» som präglat Nybloms undervisning.

Nu bör man ju i regel inte ta det som sägs i en dedika
tion alldeles efter bokstaven, men Schucks ord rymmer 
nog i vaije fall en kärna av sanning. Att han trots de hårda 
domar han ibland fällde om »esteter» och »filosofer» inte 
hade gjort sig helt urarva framgår, som redan sagts, klart 
av Gustafssons noggranna och skarpsynta granskning. Att 
han mottagit impulser från olika håll, stundom motstri
diga, är uppenbart. Detta är bakgrunden till den »plura
lism», den bredd i perspektivet som kännetecknar hans 
insats som forskare och popularisator och som man med 
Kurt Aspelin, citerad av Gustafsson, nog kan se som en 
av de viktigaste förklaringarna till att svensk litteraturhis
torisk tradition har varit så anmärkningsvärt förskonad 
från »hårda konfrontationer och motsättningar».

Gustaf Fredén

Birgitta Ahlmo-Nilsson, Sverker Göransson och Hans- 
Erik Johannesson (red.): Perspektiv på prosa. Göteborgs- 
studier i litteraturvetenskap tillägnade Peter Hallberg och 
Nils Åke Sjöstedt. Litteraturvetenskapliga institutionen 
vid Göteborgs universitet. Kungälv 1981.
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Under de senaste åren har en äldre professors- och lärar- 
generation lämnat sina lärostolar och katedrar, och mer
parten av dem har saluterats med en festskrift. Medan 
Nils Åke Sjöstedts forskningar koncentrerats till Sören 
Kierkegaards författarskap och dess betydelse för svensk 
litteratur, spänner Peter Hallbergs undersökningar över 
ett mer varierat fält. Hans namn har kanske litet orättvist i 
första hand förbundits med den isländska litteraturen, den 
klassiska såväl som den moderna, men de tretton bidragen 
i Perspektiv på prosa vittnar om att även hans insatser vid 
utforskningen av modernismen, liksom inläggen i metod
debatten, satt spår hos kollegor, vänner och elever.

Titeln till trots är inte alla bidrag ägnade prosan. Bengt 
Sandegård diskuterar vattensymboliken hos Birger Sjö
berg i en metodiskt förvirrad uppsats som strävar åt tio 
olika håll samtidigt, medan Torsten Rönnerstrand behand
lar Tranströmers prosalyrik i en studie som borde bantats 
till hälften. Han skisserar i korthet genrens uppkomst och 
nämner några av dess företrädare (man frapperas av att 
Edfelts namn saknas), samt försöker ge en karakteristik 
av dess särart, t. ex. stor metafortäthet och inriktning på 
»det inre livets rörelser» (s. 204), två egenskaper som 
även utmärker Tranströmers versifierade lyrik.

Resterande elva analyser håller sig dock inom den av 
titeln utpekade genren. Rent kvantitativt dominerar ett 
knippe tolkningar draperade i de senaste teoretiska års
modellerna. Mest omfångsrik är Beata Agrells Berätta, 
förklara och uppenbara. Om textens intentionalitet i Sven 
Delblancs Prästkappan, om vars innehåll jag emellertid 
inte vågar ha någon bestämd uppfattning. Delblanc-läsare 
som haft nöje av sagda roman göre sig här icke besvär. 
Det är en text för tungomålstalande, och man kan med 
Paulus beklaga att dessa enbart uppbygger sig själva och 
lämnar den övriga församlingen i ovisshet. -  Något mer 
begriplig är Sven Arne Bergmanns Hjalmar Söderberg, 
Greimas och den vanlige läsaren. Narrat ologiska kompli
kationer i »Tuschritningen», även om studien ibland ten
derar till att bli en lek med ord. Aktantanalysen, med dess 
projekt, subjekt, objekt, motståndare och hjälpare, kan 
nog i varsamma händer leda till att åtskilliga nya och 
relevanta frågor ställs till en text, men man frågar sig med 
oro om inte flertalet av de iakttagelser som presenteras 
även hade varit möjliga att nå med en mer traditionell 
analysmetod. Bergmann har säkert hört invändningen 
förr.

Efter dessa orgier i diagram och schemata känns det 
som en befrielse att läsa Sverker Göranssons utmärkta 
Om innebörd och betydelse i Kvartetten som sprängdes, 
inte för att författaren skulle vara mindre metodiskt med
veten än sina medskribenter, utan därför att han presen
terar och använder nyvinningarna på ett mer fruktbart och 
lättillgängligt vis. Utgående från en rad läsningar av Sjö
bergs roman pläderar Göransson för nödvändigheten av 
att utnyttja E. D. Hirschs distinktion mellan »meaning» 
och »significance», om man vill föra en meningsfull dis
kussion rörande tolkningen av litterära aktstycken. Det 
gäller att »hålla i sär rekonstruktionen av textens innebörd 
då och beskrivningen av dess betydelse för oss nu» (s. 
139). Vaije studium av det senare, i vilket övergripande 
sammanhang det än må vara, måste föregås av försök att 
fixera verkets innebörd.

Festskriftens övriga uppsatser är mer traditionella till 
utformningen. Hans-Erik Johannesson går tillrätta med

Sven-Eric Liedman i en alltför kortfattad studie - A t t  läsa 
Gyllensten -  vars mest spännande observation blott vid
rörs i förbigående: möjligheten att medeltida estetik haft 
betydelse för Gyllenstens diktning. Det förefaller både 
sannolikt och givande, och det vore önskvärt att Jo
hannesson utvecklade sin hypotes utförligare. -  Inger 
Månesköld-Öberg behandlar en föga kommenterad berät
telse av Ola Hansson -  »En uppfostrare» från 1895 -  och 
visar övertygande, om än något omständligt, hur historien 
kan läsas dels som en skildring av författarens utveckling 
från senromantisk idealism över kritisk realism till en 
»subjektiv naturalism», dels som en uppgörelse med 80- 
talets litteratur och politik, i synnerhet Brandes’ fördärv
liga inflytande. -  I Runar Schildts »Rönnbruden» -  en 
kritisk läsning? hävdar Gunnar Arrias i polemik med tidi
gare forskning att rönnbrudsmotivet hänger samman med 
den sociala och ekonomiska utvecklingen i 1910-talets 
Finland, främst skogsindustrins expansion, och hela be
rättelsen tolkas som en variation över motsättningen este- 
tisk/erotisk lust-ekonomisk rationalism. Uppsatsens sista 
tredjedel lämnar emellertid kontakten med Schildts arbete 
och formar sig i stället till en vidräkning med Atle Kit- 
tangs försök att precisera den kritiska hermeneutikens 
innehåll och syften: innebär denna ett försök att över
skrida berättarens eller författaijagets förståelseramar är 
målsättningen trivial; strävar den å andra sidan efter att 
överskrida textens förståelseramar är Kittangs exempel 
(realismens seger hos Balzac) felvalt, menar Arrias, för
modligen med rätta. -  Ytterligare en klassisk text kom
menteras -  Bergmans »Farmor och Vår Herre». Det torde 
vara svårt att krama fram väsentliga och obeaktade syn
punkter på ett så flitigt diskuterat verk, och Birgitta 
Ahlmo-Nilssons uppsats jävar inte påståendet, trots obli
gatoriska hänvisningar till Mikhail Bakhtin och Paul Ri- 
coeur, och en terminologi från receptionsestetiken. Be
tecknande nog förekommer enbart en allmän referens till 
Linders 70-sidiga kapitel om romanen i »Kärlek och fa
dershus farväl».

I två fall har bidragsgivarna valt att behandla texter 
utanför det svenska språkområdet. I en innehållsrik studie 
spårar Susanna Roxman mytologiska gestalter och inslag 
av övernaturlig art i Lawrence Durreils »Alexandria 
Quartet», innan hon koncentrerar framställningen till tet- 
ralogins många variationer över uppståndelse- och återfö- 
delsetemat. I enstaka fall tycks termen »uppstå» använ
das väl lättvindigt, t. ex. när Darleys kärlek till Justine 
senare sägs »uppstå» i hans kärlek till Clea, men de flesta 
exemplen är välvalda och belysande. Detsamma gäller 
tolkningen av Clea som en kristusgestalt, även om förfat
tarinnan även här någon gång brister i stringens, så t. ex. 
när en »Easter lily» associeras med påsk, ett samband 
som därefter betvivlas för att så återigen slås fast. Rox
man är samtidigt angelägen om att betona att de kristna 
inslagen inte står i motsättning till de hedniska. -  Läsvärd 
är likaså Bertil Nolins försök att förklara varför Joseph 
Hellers »Catch 22» till skillnad från andra krigsromaner 
ständigt finner nya läsare, trots att den till en början 
mottogs svalt av såväl kritik som publik. Enligt Nolins 
välgrundade mening skulle orsaken vara att kriget och det 
militära skeendet enbart är den yttre miljö författaren 
använder sig av för att i första hand gestalta en mer 
existentiell situation, nämligen människans utsatthet i ett 
byråkratiskt, västerländskt samhällssystem. Namngiv-



ningen och presentationen av personerna i texten, liksom 
den upplösta kronologin och upphävandet av de vanliga 
lagarna för kausalitet, tillhör, som Nolin visar, de grepp 
med vilka Heller förmedlar sin vision av det mardrömsak- 
tiga och absurda samhälle, vars inhumana drag snarast 
tilltagit i styrka sedan romanen gavs ut.

I Flickan i dockskåpet konstaterar Vivi Edström att 
ungdomsboken har »sitt psykologiska centrum» i fången- 
skapsmotivet, behandlat socialt, jag-psykologiskt eller 
könsrollsinriktat (s. 9f.). Medan familjen och hemmet i 
den gamla flickboken representerade det trygga och posi
tiva, tecknas det i dag som ett hinder för barnens, i 
synnerhet flickors, väg till självinsikt och helhet, och de 
som i första hand upplevs som motståndare är mödrarna. 
Edströms genomgång av fångenskapssymboliken leder 
dessutom till en mer generell slutsats: realismen i ung
domslitteraturen har överbetonats, och de symboliska in
slagen har förbisetts. Det ter sig klarare i dag då ungdoms
boken tenderar »till en ökad fantasiproduktion» (s. 25).

Stina Hanssons undersökning, slutligen, faller litet 
utanför de områden övriga författare uppehållit sig vid. 
Bakom den torra titeln Till Martin från Christian. Några 
synpunkter på 1600-talets prosastil döljer sig emellertid 
ett av volymens mest fängslande bidrag. Hansson är ute i 
polemisk avsikt, men hon riktar sig inte mot gängse hand
böckers uppfattning att Dalin revolutionerat den litterära 
prosan i Sverige. Hon angriper snarare det från romanti
ken stammande snäva litteraturbegrepp, som för 1600- 
talets vidkommande bara erkänner en »högtidligt-repre- 
sentativ prosa» (s. 35), företrädd av likpredikningar och 
orationer. Om man däremot beaktar även andra texter där 
kommunikationsaspekten är central -  »brukslitteratur, 
propagandalitteratur, beställnings verk» (ibid.) -  visar sig 
Dalin inte sakna föregångare. I Ericus Schroderus över- 
sättarverksamhet från 30-åriga krigets dagar finns exem
pel på propagandistiska skrifter där den tunga periodbygg
naden förenklats, retoriken tonats ned och lånorden och 
de abstrakta uttrycken minskat i antal.

Festföremålen är att gratulera, såväl till bemärkelseda
garna som uppvaktningen.

Pär Hellström
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Peter Hallberg: Diktens bildspråk. Teori. Metodik. His
torik. Scandinavian University Books. Akademiförlaget. 
Sthlm 1982.

Peter Hallberg debuterade som litteraturforskare 1941 
med en stilistisk analys av Harry Martinsons prosa och 
disputerade tio år senare på en gigantisk avhandling om 
natursymboler i svensk lyrik från nyromantiken till Karl- 
feldt. Därefter har han bl. a. framlagt större arbeten om 
fornisländsk litteratur och modern isländsk diktning samt 
studerat Lindegrens och Tranströmers lyrik. Till denna 
Hallbergs synnerligen omfattande tidigare produktion an
knyter i viss mån hans senast utgivna magnum opus på 
mer än 600 sidor, Diktens bildspråk: Lindegren- och Tran- 
strömerstudierna är sålunda inarbetade i den nya under
sökningen (s. 522-54, resp. s. 555-81), som startar med en 
analys av en stormskildring i Martinsons Kap farväl·. 
(1933), och såväl Martinson som de svenska nyromanti
kerna (främst, liksom i doktorsavhandlingen, Stagnelius)

och 90-talisterna med Karlfeldt i spetsen samt den is
ländska litteraturen utgör ofta återkommande referens
punkter i framställningen (s. 141-64, 275-91, 335^424, 
452-506, 582-99 et passim).

Åtminstone delvis kan Diktens bildspråk således sägas 
ha karaktären av ett slags sammanfattning av författarens 
tidigare forskning, och verket präglas också i hög grad av 
de egenskaper som man sedan länge vant sig att förbinda 
med Peter Hallberg: intresset för litteraturteoretiska pro
blem och metodfrågor; den okuvliga energin och den bre
da orienteringen; den analytiska skärpan och klarheten i 
framställningsformen.

Det bör genast understrykas, att Diktens bildspråk är en 
synnerligen betydande, i sin art unik forskningsprestation 
inom svensk litteraturvetenskap under senare år.

Vad som i förstone mest imponerar är väl lärdomen, 
kraften och de vida perspektiven: förfis formulering i 
förordet -  »urvalet av nedslagspunkter har [ .. .]  måst 
göras på grundval av min egen begränsade beläsenhet» 
(s. v) -  ter sig, efter ett närmare studium av boken, som 
ett uttryck för överdriven blygsamhet.

Som ett incitament till undersökningen nämner Hallberg 
(ibid.) Gérard Genettes efterlysning -  i essän »Poétique et 
histoire» i Figures III (1972) -  av en litteraturhistoria av 
ny typ, inriktad på t. ex. metaforens historia. Det är denna 
utmaning Hallberg har antagit, när han i sin nya bok 
förelagt sig uppgiften att, åtminstone i stora drag och med 
hjälp av punktnedslag på centrala områden och represen
tativa texter, inventera bildspråkets historia och teori i 
västerländsk litteratur från antiken till sent 1960-tal.

I ett inledande, teoretiskt avsnitt med rubriken »Vad är 
diktens bildspråk? Teori, metoder, forskningspraxis» 
(s.1-90) diskuterar Hallberg sådana för undersökningen 
grundläggande och övergripande problem som förhållan
det mellan bildspråk, allegori och symbol samt mellan 
metafor och liknelse, utreder bildspråkets typologi och 
redogör för några teorier (främst Heinz Werners i Die 
Ursprünge der Metapher, 1919) om metaforens ursprung. 
Förf. utgår i detta avsnitt som sig bör från distinktionerna 
i Aristoteles Poetik, varefter han refererar och kommen
terar (ofta med kritiska reservationer) en mängd äldre och 
nyare, svensk och internationell forskning på området: 
Ruben G-son Berg, Josua Mjöberg, Alf Nyman, Margit 
Abenius, Karl-Åke Kärnell; H. W. Wells, C. Spurgeon, 
W. B. Stanford, W. Clemen, I. A. Richards, R. Tu ve, Ch. 
Brooke-Rose, D. W. Harding, G. D. Martin, Roman 
Jakobson och Claude Lévi-Strauss, m .fl.. Vad som i för
sta hand tycks intressera -  och attrahera -  Hallberg är 
dock Max Blacks i arbetet Models and Metaphors (1959 
o. sen. uppl.) lanserade »interaktionsteori», dvs. tanken 
att det i metaforen äger rum en Interaktion eller ömsesidig 
påverkan mellan »vehicle» och »tenor», mellan bildled 
och sakled: i exempelvis det klichéartade uttrycket »män
niskan är en varg» aktualiseras vissa egenskaper (grymhet 
etc.) hos vargen-bildledet och överförs på människan- 
sakledet (= bildledet påverkar sakledet), men samtidigt 
undertrycks andra egenskaper hos vargen (fyra ben, svans 
etc.), och denna kan således också sägas delvis bli inlem
mad i den mänskliga sfären, dvs. sakledet påverkar bild
ledet.

Efter dessa inledande teoretiska bestämningar och be- 
greppsdistinktioner övergår förf. till att granska »Tre åld
riga bildspråkskällor», nämligen Bibeln, de homeriska


