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Lagerkvistskt naivistiska. Det är mitt intryck 
att hon lyckats utomordentligt väl i sin tolk
ning av stoffet. Hennes starkaste intresse kny
ter sig till ett för Lagerkvists diktning så cen
tralt inslag som symbolerna, och hon har und
vikit den sorts intellektuell-språklig analys 
som synes mig ha varit en svårighet för näs
tan samtliga svenska Lagerkvistforskare. Jag syf
tar på näranalysen av Lagerkvists lyriska dikt
ning, där man försökt att rad för rad, uttryck 
för uttryck tolka och omskriva tankegångar som 
diktaren, ofta med påfallande dunkelhet och 
dessutom med mycket växlande konstnärlig 
framgång, velat komprimera i versens form.

På detta sätt har författarinnan förmått be
lysa hela Lagerkvists utveckling i åtta kapitel 
som samtidigt i sina rubriker tecknar viktiga 
faser i författarskapet: En fremmed i tilværel
sen, Skårenes verden, Ja til livet, Nei til livet, 
Dialogen overvinnes, Humanistisk kampdikt- 
ning, I tidløst perspektiv, Den skjulte guden. 
Genomgången har flera tydliga höjdpunkter; 
en av dem är nog behandlingen av den diktsam
ling som många räknar som Lagerkvists både 
tankemässigt och konstnärligt mest helgjutna: 
Vid lägereld, 1932.

Att bedöma en författare i hans samman
hang med hela sitt lands litteratur är alltid 
en mycket svår punkt att klara för en kriti
ker som inte vuxit upp i detta lands kultur
klimat, känner dess litteraturs historia och de 
andliga förutsättningarna för en hel generation 
och för en individuell diktargärning. Vad Gun
nel Malmströms förmåga att möta denna svå
righet beträffar, kan enstaka värderingar ifråga
sättas, men annars har man ingenting att in
vända mer än möjligen att hennes kompara
tiva register är något begränsat. Detta är na
turligtvis en yttring av hennes val av metodik 
— men man saknar ändå här ett personregister. 
Åtskilligt av sin diskussion kring andra forskare 
och deras resultat har hon flyttat ut i notappa
raten, som omfattar inte mindre än 44 sidor. 
Det kan ifrågasättas om det inte hade varit 
bättre att låta dessa resonemang få sin plats 
inne i texten, men författarinnan har väl fun
nit att framställningen skulle blivit tyngre och 
omständligare på det sättet, vilket man kan 
förstå. Boken har i varje fall inte blivit sämre 
genom detta grepp, och den kommer otvivel
aktigt att under överskådlig tid framåt räknas 
som en central handbok i ämnet.

Jöran Mjöberg

Staffan Bergsten: Jaget och världen. Kosmiska 
analogier i svensk 1900-talslyrik. Acta Univer- 
sitatis Upsaliensis. Historia litterarum 4. Alm
qvist & Wiksell. Uppsala 1971.

För att bestämma människans plats i universum 
och upprätta kontakt med den natur i vilken 
hon är en del har den spekulativa idétradi
tionen utvecklat skilda slag av korrespondens
läror och analogisystem. Det är en tradition 
som utgår från Platon och sedan går vidare 
över nyplatonism och över renässansens esote
riska läror, främst den s. k. hermetismen. Under 
långa tider har den intensivt befruktat diktar
nas föreställningsvärld. I sin betydelsefulla bok 
om Swedenborgs korrespondenslära har Inge 
Jonsson närmare penetrerat denna tradition och 
med talrika exempel pekat på dess livskraft 
i den moderna litteraturen.

Det är denna traditions seglivade föreställ
ningsvärld i modern poesi Staffan Bergsten när
mare undersöker i en utomordentligt stimule
rande studie. Hans primära frågeställning har 
gällt hur den makrokosmiska korrespondenstan
ken har stått sig vid konfrontationen med de 
naturvetenskapliga omvälvningarna, och i en 
mångförgrenad genomgång av den svenska 
1900-talslyriken från Ekelund till Östen Sjö
strand följer han de olika transformationer som 
fundamenten i korrespondensläran, mikrokos
mos — makrokosmos, superius -  inferius etc., 
alltsedan romantiken undergått, dels i en evo
lutionistisk modell, dels i en djuppsykologisk, 
och slutligen i en esteticistisk, den absoluta 
konstens anspråk på att i verket skapa ett kos
mos som är genom analogier förenat med män
niskornas värld.

Ämnet har visat sig ha dimensioner som 
krävt en strängt selektiv exemplifiering och nå
gra få preciserade infallsvinklar. Den platon- 
ska idealismens psykologisering och sekularise
ring följer Bergsten i en fyndig genomgång av 
rimmet ljus-grus alltifrån fru Nordenflycht till 
Ekelöf, väl medveten om den begränsade syn
vinkeln. Resultaten har blivit överraskande rika, 
men en något negativ följd har bl. a. blivit 
att Bergsten lägger oväntat stark emfas på Ber
til Malmbergs visserligen överdådigt illustrativa 
men inte särskilt betydelsefulla ungdomsdikt
ning, medan Lagerkvists Ångest, där problema
tiken är intensivt tillspetsad och central, nu 
helt fallit utanför perspektivet.

Lagerkvists Aftonland kommer å andra sidan 
att utgöra det tyngst vägande bidraget i ett 
kapitel om bokmetaforen som kosmisk analogi, 
som utgår från Hofmannsthal, Baudelaire och 
Frödings Boken (»En helig skrift mig tyckes 
firmamentet»). Hur föreställningen om univer
sum som en bok förändrats under den moderna
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vetenskapens inverkan, ger dock givetvis Mar
tinsons diktning det bästa exemplet på. Bergsten 
visar —  paradoxalt nog genom att misslyckas 
med ett tolkningsförsök av dikten Förvand
lingens ord i Vagnen —  hur himmelens bok 
här är skriven inte »med den gudomliga uppen
barelsens mystiska ord utan med matematiska 
tecken och symboler». Därmed har, med Berg
stens lite högtidliga formulering, poesins språk 
nått fram till Galilei ståndpunkt, en aspekt 
helt i enlighet med hans grundsyn att poesins 
envisa kvardröjande i de gamla korrespondens
traditionerna mitt i naturvetenskapens expan
sion är ett tecken på eftersläpning och att ett 
emotionellt upplevbart införlivande av den ve
tenskapliga världsbilden är den stora uppgift 
som väntar dikten.

Den kanske oftast använda metaforen med 
utgångspunkt i det äldre analogisystemet är 
stjärnan speglad i källan, havet eller någon 
annan vattenyta. Bergstens genomgång innefat
tar också här bl. a. Lagerkvist och Martinson, 
men det är frågan om inte avsnittet om Sjö
strand och oceanografin här tilldrar sig det 
största intresset, kanske beroende på att denne 
diktare som både omfattar kristen tro och natur
vetenskapliga kunskaper så tydligt illustrerar det 
moderna poetiska språkets dilemma och vägarna 
ut ur detta.

I några avslutande punktstudier belyser Berg
sten de kosmiska analogiernas betydelse för nå
gra enskilda diktare: Ekelunds förankring i sym
bolismens ideella skönhetsuppfattning; Edith 
Södergrans kosmiska motiv och deras släktskap 
med Nietzsche och tysk expressionism, som han 
övertygande sannolikgör; Birger Sjöbergs omed
vetna närhet till den hermetiska traditionen — 
här drar Bergsten kanske inte en tillräckligt 
skarp gräns mellan idéhistoriska kunskaper och 
den litterära traditionens egen inneboende 
transformativa kraft — ; samt Ekelöfs jagför
intelse och jagförgudning i sent på jorden. Trots 
de insiktsfulla analyserna belyser dock Bergsten 
i Ekelöf-avsnitten inte riktigt väl det moderna 
lyrikspråkets associativa och fragmentariska ka
raktär och funktioner i relation till analogi
systemet. Det är uppenbart också i ett tidigare 
avsnitt om Lindegren och själens istid, även 
om det fungerar bättre där. Den centrala upp
giften bör här vara att närmare undersöka vil
ket funktionellt samband den modernistiska 
poesins språk har med de idéföreställningar det 
pekar på utan att i egentlig mening artikulera.

En viss otydlighet i tolkningarna blir nu 
nästan med nödvändighet följden av Bergstens 
idéanalytiska studier i den moderna lyriken, 
men en sådan invändning blir nu endast en 
smärre schattering i ett positivt helhetsintryck.

Det är en väsentlig och angelägen studie Berg
sten skrivit. Inte minst genom att ständigt in
terfoliera sin framställning med synpunkter på 
analogitänkandets fundamentala betydelse för 
människans psykologiska balans, får han diktens 
sega kamp att bevara och samtidigt transformera 
de traditionella korrespondenssystemen att fram
stå som ett dramatiskt stycke samtida idéhistoria, 
sådan den nu speglas i svensk lyrik.

Ingemar Algulin

Peter Hallberg: Halldor Laxness. Translated 
by Rory McTurk. Twayne’s World Authors 
Series 89. Twayne Publishers, Inc. New York
1 9 7 1 .

Scandinavica. Special issue devoted to the work 
of Halldor Laxness. Edited by Sveinn Skorri 
Höskuldsson and published on the occasion of 
Halldor Laxness’s 70th birthday, 23 April
1972. Academic Press. London & New York 
1972.

Laxnessforskningen har länge dominerats av 
göteborgsdocenten Peter Hallberg. Förutom sin 
grundläggande tvåbandsmonografi, Den store 
vävaren. En studie i Laxness ungdomsdiktning 
(1954) och Skaldens hus. Laxness diktning från 
Salka Valka till Gerpla (1956), har han publi
cerat en rad specialuppsatser om den isländske 
nobelpristagaren. Lagom till Laxness’ 7o-årsdag 
har han givit ut en ny bok, Halldor Laxness 
(New York 19 71), översatt till engelska av Rory 
McTurk. Boken ingår i Twayne’s world author 
series (TWAS 89).

Boken är en utmärkt introduktion till Lax
ness’ författarskap, behändig till formatet 
(ca 200 sidor) och försedd med en värde
full selektiv bibliografi. Den är huvudsakligen 
baserad på Hallbergs egna forskningar; notap
paraten innehåller knappast en enda hänvis
ning till de övriga Laxness-forskare som nämns 
i bibliografin, vilket måhända är en smula 
njuggt. Hallberg har så vitt jag kan se fått 
med det värdefullaste ur sin tidigare monografi 
—  och lite till. Boken är kronologiskt upplagd. 
Efter ett för en internationell publik välbehöv
ligt inledande kapitel om den isländska bak
grunden följer en serie koncentrerade men pe
dagogiskt disponerade analyser av de olika ver
ken från genombrottsromanen Den store väva
ren från Kashmir (som kom redan 1927 men 
alltjämt bara föreligger på isländska) till och 
med Gerpla (1952). I ett avslutande kapitel 
skildras Laxness’ senare utveckling.

Förkortningarna av den tidigare monografin 
har framför allt fått gå ut över sådana avsnitt


