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A n iaras  episka värld, framträder detta som signifi
kativt för hans universella karaktär som epiker och 
för den historiska och litterära situation som epo
set tillkommit i.

Avslutningsvis påpekar Tideström att A n ia ra  
mitt i det episka händelseförloppet också ger en 
simultanupplevelse av de många olika fält som 
verket speglar och detta på ett sätt som ingen 
framställning om verket kan göra rättvisa. Tide- 
ströms egen bok ger emellerttid en mer samman
hållen och integrerad bild av Martinsons rymd
epos än någon tidigare framställning, och styrkan 
sitter inte minst i de litterära analyserna, som pre
cist sätter in verkets många olika aspekter i ett 
stort, enhetligt sammanhang. Verkets moraliska 
och kulturella spännvidd som en varnande rapport 
om vår civilisations belägenhet blir belyst sektor 
efter sektor med en entusiastisk upptäckariver, 
som man önskar blev förebildlig för en yngre ge
neration litteraturforskare. »Man känner sig aldrig 
färdig med den dikten», säger Tideström med rät
ta, och man kan fråga sig om inte detta är hemlig
heten bakom Aniaras litterära livskraft: förmågan 
att ständigt visa upp nya sidor och att successivt 
skapa sig en förnyad aktualitet. Under de tjugotal 
år som gått efter utgivandet har Aniara erövrat åt 
sig en plats i vår föreställningsvärld som i samtiden 
torde vara unik för ett verk av detta slag. Hur har 
uppfattningen om A n ia ra  förändrats på dessa år? 
Vilken betydelse har det haft som hotfull fram- 
tidsversion och varningsrop för vår vilja att vårda 
miman-kulturen och rädda vad som räddas kan i 
Doris dalar? Vilken mytisk livskraft äger verket, 
och i vilken utsträckning har dess litterära värld 
påverkat vår egen föreställningsvärld, vårt språk 
och vårt sätt att tänka och associera? Det är fasci
nerande frågor som gärna inställer sig efter läs
ningen av Tideströms bok.

Ingem ar A lg u lin

Carl Fehrman: D iktaren  och de skapande ögon
blicken. Norstedts. Sthlm 1974.

Frågorna kring de processer under vilka ett konst
verk föds tillhör mänsklighetens ständiga följesla
gare och har oavbrutet sysselsatt sinnen lagda åt 
det spekulativa hållet. Man kunde förmoda att den 
metafysiskt-teologis ka förklaringen till inspiratio
nen, som sedan Platons dialog lon varierats i skilda 
former, i våra dagar vore ställd på avskrivning, och 
att förutsättningarna för en mer vetenskaplig för
klaring av fenomenet nu skulle vara för handen.

Efter att ha läst Carl Fehrmans studie D iktaren  
och de skapande ögonblicken är man emellertid sna
rast benägen att tro att dagens forskare lika litet

som sina föregångare kan ge något entydigt och 
klargörande svar på hithörande frågor, trots alla de 
fördelar en välutvecklad begreppsapparat och 
mer raffinerade undersökningsmetoder onekligen 
innebär. Fehrmans övervägande deskriptiva un
dersökning ger ändå många värdefulla och intres
santa inblickar i de tillstånd som kallats kreativa.

Ur ren teoretisk synpunkt bryter sig två upp
fattningar mot varandra och återkommer gång på 
gång i det historiska förloppet: arbetsestetiken, 
med Horatius som stamfader, och inspirations- 
estetiken, med lika gamla eller äldre anor. Enligt 
romaren är det som bekant otillbörligt att enbart 
förlita sig på inspirationen. För att nå värdefulla 
resultat måste konstnären, här i första hand lyri
kern, revidera och skriva om. Hos yngre företrä
dare för denna uppfattning beskrivs det konstnär
liga skapandet i termer som lånats från industrins 
och hantverkets värld. Författaren blir en kalkyle
rande ingenjör. Ett förfarande och ett bildspråk av 
denna typ avvisas dock av de diktare som försvurit 
sig åt inspirationsestetiken, där man hellre talar 
om diktandet som ett groende eller växande, med 
bilder hämtade från det organiska livet. Hos en 
modern lyriker som Valéry spåras motsättningen 
mellan de två typerna av inspirationsteori i hans 
distinktion mellan »les vers calculés» och »les vers 
donnés», de senare intuitivt framsprungna med 
det självklaras egen kraft.

Inledningsvis berör Fehrman de olika vägar på 
vilka forskaren sökt tränga fram till diktningens 
källa. Konstnärernas egna uttalanden och det 
språk deras manuskript talar utgör en självfallen 
utgångspunkt, men studiet leder ofta till den ned
slående iakttagelsen att de inte låter sig förenas 
med varandra. En diktare som i brev eller samtal 
förnekat ar betsestetikens berättigande, efterläm
nar ofta manuskript som visar att det inte var 
inspirationens ande utan flitens som ledde fram 
till det skenbart otvungna rimmet eller den osökta 
versen. De psykologiska experiment man iscensatt 
för att studera det lyriska skapandet tycks inte 
heller ha givit några påtagliga nya resultat, och 
detsamma gäller för de insikter man velat hämta ur 
försöken att låta datamaskiner skriva poesi. Fehr
man vill inte kategoriskt utdöma sådana forsk- 
ningsvägar. men han är utpräglat skeptisk mot 
båda typerna av experiment, och redovisar de 
outsagda förutsättningar på vilka de bygger, och 
som gör resultatens användbarhet för vidare un
dersökningar än mindre. För den jämförande este
tiken visar han större sympati, eftersom han förut
sätter att »de lagar som diktskapandet följer» san
nolikt är av likartat slag för allt konstskapande. 
Synpunkter från det musikaliska området får där
för genomgående ackompanjera framställningen 
av den verbala inspirationen.

Musik- och ordkonst samverkade också i den
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första konstform Fehrman granskar -  improvisa
tionen. I det improviserade dikt- eller musikstyc
ket tycks konstverket vidarebefordras samtidigt 
som det skapas. Det besläktade i improvisationens 
och inspirationens fenomen medför också att det 
förra äger ett speciellt intresse för den som vill 
studera de skapande ögonblicken. Den entusiasm 
romantikens Italienresenärer kände inför de yr- 
kesimprovisatorer de mötte återspeglades också i 
litteraturen hos en madame de Staël eller en H. C. 
Andersen, och gav näring åt inspirationsestetiken. 
Det visar sig emellertid vid närmare eftertanke att 
improvisationen i högre grad än andra konstytt
ringar betingas av en förefintlig teknik och tradi
tion. Inspirationen förvandlas till en inlärd arbets
prestation.

Efter dessa preludier ägnar Fehrman ett antal 
kapitel åt enskilda diktverks tillkomst. Störst utby
te ger de avsnitt som behandlar Ibsens Brand och 
Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga. Båda exem
plifierar konstverk som genomgått genreförvand
lingar under arbetets gång, från epos till drama 
respektive från romanssvit över dramautkast till 
roman. Kännedomen om de tidigare faserna i 
framväxtprocessen kan, som Fehrman visar, kasta 
ett intressant ljus över de slutgiltiga verken. De 
paralleller tidigare forskare funnit mellan Gösta 
Berlings saga och Fänrik Ståls sägner eller Goe- 
thes Faust ter sig mer innebördsmättade utifrån 
vetskapen om att författarinnan på ett tidigt sta
dium försökte smälta sin vision i romansens och 
dramats former. Fehrmans analyser låter ana att 
många lockande forskningsuppgifter kan ställas 
för verk som genomlöpt liknande genreomvand
lingar, med undersökningarna inriktade på att 
finna rester av de ursprungliga men aldrig för
verkligade intentionerna i de färdiga verken.

Metamorfoser av detta slag tillhör dock troligen 
undantagen. Vanligen planeras ett verk i samma 
genre som det senare utges i. Valérys Kyrkogår
den vid havet, Edgar Allan Poes Korpen och Cole- 
ridges Kubla Khan diskuteras av Fehrman med 
utgångspunkt från diktarnas egna upplysningar, 
deras manuskript och uttalanden i estetiska frågor. 
Med undantag för Valéryavsnittet ter sig dessa 
analyser mindre givande, liksom de i samband 
med kapitlet om skapandets periodicitet förda re
sonemangen om Rilkes Duinoelegier och Orfeus- 
sonetter. I en studie över inspirationen är givetvis 
referenser till Coleridges föregivna opiumdröm, 
Poes extremt aritmetiska estetik och Rilkes plöts
liga poetiska ingivelse närmast obligatoriska, men 
ämnena är samtidigt så välbekanta och ofta disku
terade att nya synpunkter knappast kan tillföras 
debatten. Hellre hade man sett att mindre kända 
exempel på liknande företeelser anförts. Den por
tugisiske diktaren Fernando Pessoas verk, som 
sent omsider börjat läsas också i Västeuropa, hade

varit väl värt en ingående diskussion. Författarens 
egenartade psykiska konstitution erbjuder också 
ett rikt ämne för synpunkter på det kreativa för
loppet och dess förutsättningar.

Pessoa har själv i olika sammanhang uttalat sig 
om den krets av diktarpersoner som bodde inom 
honom, och tvingade honom att skriva deras poe
si: odediktaren Ricardo Reis, modernisten Alvaro 
de Campos och den »hedniske» Alberto Caeiro, 
för att bara nämna de namnkunnigaste. Dessa s. k. 
heteronymer skrev vers som ägde mycket få likhe
ter sinsemellan eller med den produktion Pessoa 
publicerade i eget namn. I ett brev till Adolfo 
Casais Monteiro den 1 3 .1 .19 3 5  berättar Pessoa 
hur han i ett anfall av leklynne ville skämta med en 
av sina vänner genom att för denne presentera 
dikter av en icke-existerande författare. Efter nå
gon tids fruktlösa försök att skriva i en bukolisk 
genre övergav Pessoa sina planer, men samma dag 
-  den 8 .3 .19 14 , »den mest triumfatoriska dagen 
i mitt liv» — kastade han utan att tveka i ett exta
tiskt tillstånd ner över trettio dikter på papperet. 
Alberto Caeiro hade fötts inom honom. Omedel
bart efter det att det sista av Caeiros poem var fäst 
på papperet skrev han i ett svep ner en diktsvit i 
sex delar, vilken naturligt anslöt sig till dikterna i 
hans eget namn och inte ägde någon berörings
punkt med Caeiros poesi. Denne hade trätt tillba
ka och åter givit plats för Fernando Pessoa. På 
liknande sätt dök ett helt kotteri av olikartade 
diktarpersonligheter upp, som Pessoa med tiden 
odlade och ställde i mästare-lärjungeförhållande 
eller lät inveckla i polemik med varandra.

Redan i dessa kortfattade uppgifter skymtar fle
ra av de egenskaper Fehrman i ett psykologiskt 
orienterat slutkapitel diskuterar som utmärkande 
för inspirationen: det plötsliga och våldsamma, 
oväntade i förloppet, dess spontanitet och själv
klarhet, samt det opersonliga i upplevelsen, käns
lan av att vara språkrör för någon annan. I det 
förhållandet att Pessoa flera gånger skrev ned sina 
dikter utan att senare ändra dem tycks han emel
lertid avvika från poeternas dominerande praxis. 
Som Fehrman påpekar bemöts det spontana och 
plötsliga med stark misstro av flertalet diktare 
utanför den surrealistiska kretsen.

Titeln på Fehrmans senaste bok är överdrivet 
anspråkslös. Författaren är generös med jämförel
ser och synpunkter också på andra konstnärliga 
områden än det litterära, och det är ingalunda 
endast det inspirerade ögonblicket i konstnärens 
verksamhet som granskas. Gång på gång slår för
fattaren fast att illuminationen förutsätter år av 
hårt arbete och förtrogenhet med det konstnärliga 
mediets teknik och tradition. Genom att betona 
såväl det tålmodiga förarbetet och beredelsen som 
det ihärdiga filandet på vad som undfåtts i ingivel
sens stund bidrar Fehrman till att avmystifiera de
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gåtfulla förlopp som leder fram till konstverkets 
födelse. Själva de skapande ögonblicken framstår 
dock lika ogripbara som förr. Något annat vore 
inte heller att vänta.

P ä r Hellström

Litteraturläsning i  gymnasiet. Rapport 14, Utbild- 
ningsforskning, Skolöverstyrelsen. Rapporten har 
utarbetats av G u n n a r Hansson. Utbildningsförla
get. Sthlm 1974.

Ingen som sysslar med ämnet litteraturvetenskap 
kan eller borde kunna undgå att engagera sig i 
frågan om det synbarligen permanenta kristill
stånd som skolämnet svenska befinner sig i. Alla 
undersökningar som gjorts pekar i samma rikt
ning: svenskan har ett mycket lågt anseende i ele
vernas ögon och betraktas som ett onyttigt och 
meningslöst ämne. Den katastrofala splittringen 
upplevs som en plåga av både läraren och elever, 
och att i detta kaos väcka och utveckla ett levande 
litteraturintresse tycks vara en omöjlighet. Vad 
kan vi göra för att vrida tiden rätt igen, stoppa den 
hotande litteraturdöden och trolla fram nya gene
rationer av bokläsare, kanske t.o. m. klassikerav
nämare? Det är frågor som med vällovligt nit 
Gunnar Hansson och hans medhjälpare i Göte
borg ställer sig i bl. a. den forskningsrapport från 
SÖ, som betitlas Litteraturläsning i gymnasiet.

En viktig aspekt är naturligtvis lärarrollens för
vandlingar i den nya gymnasieskolan och de in
tressemotsättningar som uppenbarligen finns mel
lan de lärare som rekryterades från den gamla 
urvalsskolan och fick sin utbildning med sikte på 
den och de gymnasieelever de nu möter med helt 
andra utgångspunkter, studieförutsättningar, in
tressen och attityder. Som Gunnar Hansson påpe
kar i en slutkommentar, har detta problemkom
plex inte bara pedagogiska utan också politiska 
och sociala implikationer, och det skall inte här tas 
upp till debatt.

Mot bakgrund av den i och för sig ytterst disku
tabla läroplanens mål och anvisningar har SÖ-pro- 
jektets syften avgränsats i fyra punkter: 1) att bely
sa urvalet av texter och planläggningen av littera
turundervisningen i gymnasiet, 2) att göra jäm
förande försök med olika sätt att lära eleverna 
läsa och uppleva litteratur, 3) att studera och göra 
försök med olika metoder för introduktion och 
stimulans vid läsning av skönlitteratur och 4) att 
inventera och pröva termer för analys och värde
ring av skönlitterära texter.

Om skolungdomens läsvanor och läsintressen 
har redan tidigare undersökningar lämnat besked. 
De visar att olikheterna är större i årskurs 9 än i

tidigare årskurser och att skolan således tycks ha 
ytterst små möjligheter att påverka elever med 
ogynnsam hem- och studiebakgrund. Svårigheter
na är så stora att många lärare synbarligen totalt 
resignerar. Också i 9g-klasser förekommer i mate
rialet exempel på att inte någon enda lektion äg
nats åt litteraturstudium och att inte heller någon 
fri läsning förekommit. Att i en sådan situation 
vänta sig ett mirakel av gymnasieskolan är inte 
särskilt realistiskt. Det är i och för sig utmärkt att 
läroplanen inte binder lärarna för hårt, men det 
borde vara självklart, att litteraturläsningen på alla 
nivåer ägnas all rimlig tid och omsorg. Risken är 
som bekant för närvarande stor, att de allt mer 
bristfälliga insikter som lärarutbildningen ger i lit
teratur och litteraturhistoria kommer att med
föra en ytterligare försämring av läget.

I den situationen är det intressant att ta del av de 
redovisade försöken med två olika undervisnings
former: en handboksinriktad och en diskussions- 
inriktad. Undersökningen gäller två 90-talsdikter, 
Heidenstams Moguls kungaring och Karlfeldts 
Sång efter skördeanden. Den använda metodiken 
är inte invändningsfri och materialet för litet för 
att tillåta säkra slutsatser, men resultatet ger ändå 
litteraturpedagogerna en glimt av hopp. Den posi
tiva effekten av undervisningen, oavsett om den 
var handboks- eller diskussionsinriktad, framgick 
klart om också inte dramatiskt vid en jämförelse 
med en kontrollgrupp. De undervisade eleverna 
uppfattade dikterna som mer lättlästa, mer sam
manhängande och skickligare skrivna, ansåg deras 
ämne viktigare och deras känsla mer äkta.

Av de två undervisningsformerna visade sig den 
handboksinriktade medföra bättre resultat än den 
diskussionsinriktade. Tillämpad på en novell av 
Pär Lagerkvist ger undersökningen en annan bild: 
där har diskussionen mera berikat den personliga 
upplevelsen och engagemanget, medan den hand
boksinriktade undervisningen delvis stannat vid 
den elementära textförståelsen. Osäkerheten be
står alltså, men vad annat kan man vänta sig? Dels 
vet vi för lite om hur lärarrollen har fungerat i de 
olika undervisningsgrupperna, dels är det tämligen 
uppenbart att olika slags texter kräver, att läraren 
applicerar olika slags metoder. Att historiska kun
skaper och bakgrundsinformation, som »öppnar» 
texterna för eleverna och vidgar deras perspektiv 
har en viktig uppgift att fylla, konstaterar dock 
Gunnar Hansson. Man kan bara instämma och 
tillägga, att ju äldre texter det är fråga om, desto 
större är behovet av och värdet av sådan informa
tion — och därmed också av välinformerade lärare.

Rapporten innehåller flera andra projektredo
visningar av intresse. Kerstin Rimsten-Nilsson har 
utarbetat och prövat en studiemodell för fri läs
ning av nyare litteratur i gymnasiet, som visar en 
del glädjande positiva attityder men också över


