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i 6 o  Recensioner av doktorsavhandlingar

Anders Palm: Kristet, indiskt och antikt i  H jalm ar 
Gullbergs diktning. Norstedts. Sthlm 1976.

I Anders Palms avhandling Kristet, indiskt och an
tikt i  H jalm ar Gullbergs diktning. Tre studier finns 
på en gång närhet och distans (för att använda ett 
kontrastpar som förf. själv elegant opererar med) 
till den tidigare Gullbergforskningen.

Närheten till speciellt Carl Fehrmans arbeten, 
genom vilka det vetenskapliga studiet i Gullberg 
grundlades för ca 20 år sedan, är påfallande, men 
också Olle Holmbergs, Ingemar Algulins och 
Bengt Landgrens resultat utnyttjas (medan Algot 
Werins kunskapsrika essä i SLT 1961 tillhör de 
mindre studier som försummats). Distansen till 
föregångarna märks i en mer omsorgsfull pejling 
av det rika källmaterialet: brevsamlingar anteck
ningar, manuskript, det omfattande bokbeståndet 
som donerats till Malmö Stadsbibliotek. Men den 
ligger framför allt i en konsekvent fixering och 
skarpsinnig penetrering av de gullbergska dikterna 
som lyriska helheter.

De fördjupade analyserna av de enskilda dikt
verken kombineras på fruktbart sätt med kompa
rativa synpunkter. Palm har nämligen tagit till sin 
uppgift att kartlägga Gullbergs lyriska värld ur en 
särskild synvinkel: dess samband med de tre i ti
teln angivna trosformerna och kulturkretsarna. 
Riktpunkterna för denna undersökning anges i en 
inledning, där begreppet lyrisk metod först foku
seras. »Som diktartyp var Gullberg eklektiker», 
påpekas här. Dvs. hans lyriska egenart ses som av- 
hängig av vad som fascinerat honom i vissa tradi
tioner. När hans dikt laddats med referenser till 
dessa, är det för att vidga den lyriska textens inne
börd, ge den stegrat emotionellt innehåll.

Den vetenskapliga metod Palm uppfattat som 
relevant för utforskandet av ett sålunda kompli
cerat lyriskt språk är den komparativa. Avhand
lingens mål blir ett inringande av vad  exakt Gull
berg läst och influerats av. Och på den punkten 
har diktarens förstrykningar i de egna böckerna i 
hög grad fått bli vägledande. Men detta är bara ena 
sidan av avhandlingens syfte. Den andra är att i de
talj försöka påvisa hur Gullberg arbetade med 
dessa sina källor på alla plan och nivåer i dikten, 
alltså med vilka verkningsmedel, vilka »metoder» 
han i dikten integrerade och syntetiserade tanke
komplex, bildspråk, vokabulär, rytmer etc. som 
verkat stimulerande på honom.

Den egentliga undersökningen är disponerad i 
tre ungefär lika omfattande avdelningar eller »stu
dier». Den första av dem är ägnad Gullbergs för
hållande till en kristen genre, psalmen, och den 
formar sig till en omsorgsfull genomgång av upp
komst och utveckling av den lyriska metod, ge
nom vilken Gullberg aktualiserade den kristna 
tankevärlden i sin diktning. En rad dikter fram till

och med samlingen Andliga övningar 1932 får pas
sera revy, under det att arten och graden av deras 
beroende av psalmens strofliga, tematiska och 
språkliga typologi preciseras. Särskilt uppmärk
sammas skalan av attityder: från imitation av psal
men i andaktens tecken över halsbrytande kon
trastering till brutalt spexartad parodi. De olika 
varianterna av anknytning karakteriseras vanligen 
som allusion, och förs trykningar i Gullbergs eget 
exemplar av Wallins arbeten har i stor utsträck
ning fått ge underlag för denna karakteristik.

I den andra avdelningen är det en enda dikt eller 
rättare diktcykel som står i centrum för diskus
sionen, Den utvalda, också publicerad i Andliga 
övningar. De böcker som Gullberg nu befinns ha 
läst med penna i hand och mottagligt sinne är 
framför allt Vilhelm Grønbechs arbeten om in
disk mystik samt Bhagavad-Gita. Medan man tidi
gare nöjt sig med att peka på den senare i svensk 
översättning som källa för Gullberg, görs i avhand
lingen troligt, att Gullberg nära följt en tysk ver
sion från 1924, i vilken utgivaren (Franz Hart
mann) haft ambitionen att påvisa likheter i ord 
och tanke mellan indisk och kristen mystik. Denna 
strävan att förankra myter, idéer, vokabulär, bild
språk m. m. i både den indiska och den kristna 
traditionen menar avhandlingsförf. att Gullberg 
direkt överfört till sin diktcykel. Som en syn
kretistisk metod karakteriseras därför med efter
tryck Gullbergs lyriska metod vad beträffar denna 
del av författarskapet. I en rad känsliga analyser 
av de enskilda dikterna i cykeln visas konkret, hur 
öst och väst möts hos Gullberg. Om framställning
en kanske inte på riktigt alla punkter övertygar om 
att det verkligen också är fråga om kristna inslag, 
så imponerar desto mer den energiska tankepro
cess, genom vilken avhandlingsförf. för analyserna 
fram till den slutliga, fördjupade tolkningen av he
la diktcykeln.

Den tredje och sista »studien» skiljer sig i tiden 
från de två föregående, eftersom den behandlar 
diktsviten Gudasaga i Dödsmask och lustgård från 
1952. Det är nu Gullbergs förankring i den antika 
kulturtraditionen som belyses, och flödet från an
tiken sådant det mästrats med en lyrisk metod som 
karakteriseras som på en gång mytisk, eftersom 
Gullberg arbetat med en rad grekiska myter, och 
synkretistisk, eftersom det på olika plan i dikten 
går att urskilja en förening av grekiskt och kristet. 
I inträngande analyser av Gudasagas tretton dik
ter granskas gudsbegreppets förvandlingar hos 
Gullberg. Till grund låg en reviderad gudsuppfatt
ning hos diktaren — upplevelsen att Gud är död. 
Detta sätts i avhandlingen i samband med den 
aktuella livsåskådningsdebatten. Som betydelse
fulla för Gullbergs övergång till en åskådning, där 
halvguden och den gudomliggjorda mänskan i stäl
let får huvudrollerna, utpekas religionshistoriska
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arbeten. Lidandesmotivet i diktsviten förankras i 
den grekiska mysteriereligiositeten men ges också 
en bakgrund i efterkrigstidens Europa.

Med konsekvens fullföljs således avhandlingen 
igenom den i inledningen angivna målsättningen 
att utforska Gullbergs förhållande till de nämnda 
traditionerna. Förutom i det suveräna greppet om 
den lyriska helheten visar Palm sin styrka i en ele
gant, läsarvänlig stil, fylld av pregnanta, skickligt 
uppsamlande formuleringar. Svagheterna i av
handlingen finns på dess teoretiserande plan, och 
jag skall försöka belysa detta genom granskning 
av hur vissa begrepp och termer hanteras.

I användandet av det för resonemangen grund
läggande begreppet lyrisk metod knyter Palm an till 
Kjell Espmarks förslag till vetenskaplig definition 
av detsamma i arbetet Harry Martinson erövrar 
sitt språk (1970), där diktarens urval av stoffliga 
och språkliga element, diktarattityden och hel
hetsorganisationen av de valda elementen beaktas. 
(Däremot har Palm inte kunnat ta ställning till 
Espmarks modifiering av definitionen i det nyut
komna arbetet Att översätta själen.) Espmark har 
uppenbarligen verkat på en gång befriande och 
hämmande på Palm i hans arbete med att komma 
till rätta med texternas totalitet. Befriande genom 
att förhjälpa honom till insikt om stilbegreppets be
gränsningar. Vad som emellertid kommit att för
summas i avhandlingen är dels en slutlig utrens
ning av avlagringarna av det stadium, då begrep
pen »stil» och »stilistisk» toppridit författaren (in
konsekvenserna märks mest i avdelningen om det 
kristna), dels någon form av klargörande ställ
ningstagande till aktuell stilforskning (det hade 
räckt med en not med hänvisning till förslagsvis 
Sten Malmström, Peter Cassirer och Nils Erik 
Enkvist).

Hämmande har beroendet av Espmark verkat 
såtillvida som Palm inte själv förmått gå vidare i 
ett formulerande och prövande av en övergripan
de teori för just Gullbergs lyriska särart. För det 
första klargörs inte tillräckligt i avhandlingen 
(s. 10 ff. eller senare), att det ingalunda är dikta
rens lyriska metod i sin helhet som är föremål för 
undersökningen utan endast vissa dimensioner i 
den eller vissa begränsade aspekter av enskilda 
dikters totala textstrategi. För det andra, viktigare, 
kvarstår som helt obegrundade de fundamentala 

funktions- och kommunikationsaspekterna av lyrisk 
metod. Den väsentliga frågan måste ju vara, hur 
lyrikern konkretiserat sin erfarenhet av yttre och 
inre verklighet i ett lyriskt språk, ett »tecken
system», som — inom det lyriska mediets grän
ser — kommunicerar denna erfarenhet i ögonblic
ket av möte mellan dikt och läsare/tolkare. Det är 
kunskapsteoretiskt svåra frågor, men i det mo
derna hermeneutiska och konstsemiotiska per
spektivet torde de kunna hyfsas.

Att författaren varit aningslös i dessa frågor 
framgår om man synar hur den vetenskapliga me
toden diskuteras och genomförs. Eftersom kompa
rationen framhävs som så viktig (s. 1 1  f. et passim), 
borde självfallet en fast anknytning till den idag 
internationellt livliga komparatismen ha skett. 
Därmed kunde undvikits sådana felaktiga påstå
enden som att det är »den genetiska processen» 
som studeras i avhandlingen, medan sanningen är 
att det företas en genetisk genomlysning av dikta
rens lyriska metod (nerslag i enstaka källor till en 
dikt är inte detsamma som en kartläggning av dik
tens totala tillkomstprocess). Därmed kunde i stäl
let två grundfrågor på det komparatistiska forsk
ningsfältet ha fokuserats: »hur sker s. k. påverkan 
på diktaren?» och »hur påverkar dikten mottaga
ren?» (på sätt och vis två aspekter av samma pro
blematik).

Den första frågan är av genetisk natur och rör 
de svåråtkomliga lagarna för influensprocessen (en 
sorts »katalysprocess» för samlad inspiration »i 
helheter» enligt Fjord Jensen). Den andra frågan 
gäller komparationens funktion och kommunika
tion. Komparation av det slag, som Gullberg själv 
ägnat sig åt i sin dikt, är ju en inomtextlig före
teelse som »levandegörs» eller frigörs i ögonblic
ket av textens möte med en läsare/tolkare och be
ror av dennes kompetens och förmåga till gen
svar. Detta slag av komparation fungerar, kunde 
man formulera saken, som en dimension i texten 
vilken realiseras först i kommunikationssitua
tionen.

Hur teoretiskt omedveten avhandlingsförf. är i 
dessa frågor är speciellt märkbart i hanteringen av 
begreppet allusion -  en aspekt av komparationen 
— som blir nyckelbegrepp i studien över de krist
na referenserna. Förf. gör påståenden som att en 
dikt rymmer »en direkt psalmallusion», eftersom 
vissa rader »fungerar som kontrastanspelning» på 
en viss Wallinpsalm (s. 43 f.); att »Vetskapen om 
rimkonventionens funktion i psalmspråket förstär
ker brytningseffekten i Gullbergs slutrader» 
(s. 71); att Gullbergs ord »fungerar som kontraster 
till Spegels psalmtext» (s. 72); att »kontrastallu
sioner på Wallins text . . .  fördjupar innebörden 
av den odödlighetstro som Gullberg avvisar» 
(s. 245). Ingenstädes berörs emellertid det
existentiella problemet för vem, när, på vilka 
villkor detta sker.

I avhandlingen hänvisas till en artikel Om allu
sion av Louise Vinge (TLV 1972/73), i vilken en 
rad arbeten om allusionens funktion kunskapsrikt 
redovisas men där förf. gör sig till talesman för 
uppfattningen, att allusionen existerar som »histo
riskt faktum» och aldrig (även om läsaren är obe
kant med de av diktaren åsyftade texterna) upp
hör »i och för sig att vara en allusion». Detta i 
motsättning till Claes Schaar, som i en undersök-
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ning 1971 menat, att allusion endast existerar och 
har effekt i ögonblicket av upplevelse1 och att den 
relevanta frågan därmed inte blir »vad är allu
sion?» utan: »leder detta textställe tankarna till 
något annat eller några andra textställen?» I stu
dien Vertical context systems (i festskrift till Nils 
Erik Enkvist 1975) har Schaar återkommit till allu
sionsproblemet och vidareutvecklat sitt tidigare 
ställningstagande i en modell för studium av litte
rära paralleller som här bara kan antydas.

Schaar upprättar ett vertikalförhållande mellan 
element som liknar varandra i olika texter och lå
ter ett kontextsystem växa fram, där vi har att göra 
med dels ytkontexten (vi kan tänka på en dikt av 
Gullberg), dels djupkontexten, kallad infrakon- 
text, som tillför ytkontexten konnotativ innebörd. 
Sökandet efter infrakontexter blir på helt annat 
sätt än sökandet efter vissa enstaka »källor» en frå
ga om att vidga och skikta innebörden i ytkon
texten. Detta studium liknas också fyndigt vid en 
sorts textarkeologi, där vi successivt frilägger tra- 
ditionsskikten på djupet. Medan vi likt arkeologer 
gräver oss ner genom kulturskikten, ser vi klart 
konnotationerna mellan större litterära system av 
textgrupper som varit tillgängliga för homogena 
läsargrupper med samma kulturbakgrund. På sätt 
och vis har ytkontexten naturligtvis alltid en egen 
mening, men vad som händer under det »textarke
ologiska» arbetet är, att denna mening förstärks 
eller modifieras av infrakontexterna.

Med tänkesättet »infrakontextsystem» i stället 
för med enbart ett snävt botaniserande bland för
strykningar i Gullbergs bibliotek hade avhand- 
lingsförf. kunnat diskutera problemet Gullberg 
och traditionerna på ett mer perspektivrikt sätt. 
Det hade exempelvis kunnat leda till ett urskiljan
de också av traditionsskiktet »songes» och ta
bleaux vivants för diktcykeln Den heliga natten; 
detta desto hellre som Almqvist, med orätt totalt 
försummad i avhandlingen, finns representerad i 
Gullbergs bibliotek i ett slitet brunt skinnband, 
Valda skrifter 1878, inkluderande Lysanders lev
nadsbeskrivning, i vars marginal synpunkterna på 
A. som mystiker av synkretistiskt slag och som 
bibelparodiker flitigt förstreckats. Det hade exem
pelvis kunnat leda ner till infrakontexten Miltons

1 Man skulle kunna föra detta resonemang ännu 
ett steg genom jämförelse med titeln på Umberto 
Ecos kända arbete Den frånvarande strukturen, 
en titel som ju anspelar på att strukturen i texten 
inte finns som strukturen i  sig i texten utan som en 
operativ tankemodell för vår tolkning av texten. 
På samma sätt kan allusionen, som bör betraktas 
som en del av strukturen, studeras som en del av 
den operativa tankemodellen. »Den frånvarande 
allusionen» skulle således kunna sättas som titel 
på en ny teoretisk studie över allusionsbegreppet.

Paradise Lost för Gullberg-dikter med under
gångsstämning (avh. s. 75 ff.); detta desto hellre 
som ett förstreckat exemplar av Milton i översätt
ning av Gullbergs Lunda- och skaldebroder Frans 
G. Bengtssons (1926) ingår i biblioteket, något 
avhandlingsförf. också försummat se.

Troligen hänger den ibland alltför snäva refe
rensramen i sin tur samman med den något pres
sade indelningsgrunden kristet — indiskt — antikt. 
»Kristet» betyder å ena sidan en begränsning en
bart till psalmtraditionen, å andra sidan berörs un
der denna rubrik livsåskådningsfrågor som inte 
enbart hör hemma i kristen tro. Kristet — indiskt 
blir också en distinktion med komplikation för 
tolkningen av vissa texter som i stället förenas av 
samma sorts mysticism. Över huvud är det egen
domligt, att begreppen kristet, indiskt och antikt 
förlänats sådan dignitet, att de får ståta övergripan
de i avhandlingstiteln, på ett sätt som närmast till
kännager, att det rör sig om en motiv- eller idé
studie i Gullbergs diktning. Nu är det inte detta 
utan något betydligt intressantare Palm gjort, nå
got för vilket en relevantare avhandlingstitel i stäl
let (förslagsvis) lydit: »Hjalmar Gullbergs lyriska 
metod, studerad genom hans förankring i religiös, 
mystisk och antik tradition.»

Till sist några reflexioner knutna till Palms me
toder för utforskande av »den antikiserande mo
dernismen» i Gudasaga. Vanskligheten med ett 
»atomistiskt» studium i en diktares bokbestånd 
kan än en gång bli belyst, nu från annan infalls
vinkel än ovan. Det görs stort nummer av Thas- 
silo von Scheffers bok Hellenische Mysterien 
und Orakel, som ingår i Gullbergs bibliotek, me
dan Ivar Harries Sju grekiska sagor från 1939, 
som också finns där i ett dedicerat och streckat 
exemplar, inte uppmärksammats. Det får anses 
desto mer beklagligt som Gullbergs penna varit i 
farten just på sidorna för sagan om Orfeus, där det 
berättas hur Orfeus tjusade med sin sång, hur han 
slets sönder av »Dionysos yrselbetagna följe», hur 
det sjungande huvudet efter hans död drev till 
havs mot Lesbos, hur på syditalienska jätteurnor 
»invid kung Hades, som pendant till underjordens 
tre domare, syns Dödens andre besegrare, Orfeus: 
han rör sig i högtidlig dansrytm, klädd i fotsid, 
rikt smyckad prästdräkt och med trakisk mössa på 
huvudet». Hos Harrie finns således de väsentliga 
inslagen i Gudasagas grandiosa inledningsdikt, 
därtill motivet med Orfeus i dansrytm (av Harrie 
även återgivet i bild), till vilket Gullberg på en 
lapp gjorde rapsodiska anteckningar, vilkas prove
niens avhandlingsförf. inte kunnat lösa med von 
Scheffers hjälp (avh. s. 256).

Mer märkligt är dock, att det i avdelnings- 
rubriken givna löftet om en modernistisk läsart av 
Gudasaga aldrig infrias. Vad det är fråga om i dikt
sviten är inte bara den synkretistiska metodens



transponering till det antikiserande myt-planet 
(vilket väl genomlysts av Palm) utan en genomgri
pande förnyelse av hela det lyriska språket. De en
skilda dikterna studeras i något opreciserad tåg
ordning (till dels efter tillkomstdata) men aldrig 
efter den konstnärligt sett långt intressantare pla
ceringen i trycket. Den Eliot- och Ekelöfbesläk- 
tade gestaltningen av känslans verklighet i Guda
saga — konkretiseringen av vanmakten och arti- 
kuleringen av det expressiva ropet i två funda
mentala bildkomplex, genom vilka känslan förs vi
dare och fördjupas från dikt till dikt — är värd en 
egen studie, och jag går därför inte här närmare in 
på vad avhandlingen försummat behandla ifråga 
om modernismen i Gudasaga.

Trots reservationerna kvarstår som huvudin
tryck av Anders Palms avhandling: en gedigen un
dersökning, utförd med på en gång lyhörd närhet 
till Gullbergs dikt och vetenskaplig distans till 
ämnet — dessutom en avhandling som genom sin 
spänstiga förmedling av lyrikstudiets värde blir 
forskningspolitiskt viktig i dessa yttersta dagar, då 
det gäller att övertyga såväl statsmakter som den 
litteraturintresserade allmänheten om betydelsen 
av humaniora.

Ulla-Britta Lagerroth

Pär Hellström: Livskänsla och självutplåning. Stu
dier kring framväxten av G unnar Ekelöfs Strountes- 
diktning. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskap
liga institutionen vid Uppsala universitet, 3.) Akad. 
avh. Uppsala (tr. Motala) 1976.

Trots att endast åtta år förflutit sedan Gunnar Eke
löfs död våren 1968 har inte mindre än fem dok
torsavhandlingar om hans diktning redan hunnit 
publiceras. Härtill kommer — förutom Reidar Ek- 
ners grundläggande Ekelöfbibliografi från 1970 
-  bl. a. Leif Sjöbergs 1973 i bokform utgivna 
kommentarer till En Mölna-elegi (A Reader’s 
Guide to Gunnar Ekelöfs A Mölna Elegy, New 
York 1973) samt en hel rad uppsatser och essäer.

Pär Hellströms avhandling för doktorsexamen 
kan således inte betecknas som något pionjärarbe
te. Emellertid har förf. valt att studera vad han 
kallar »Strountestrilogin», dvs. Strountes (1955), 
Opus incertum (1959) och En natt i Otocac 
(1961). Även om enskilda motiv och texter i dessa 
tre samlingar tidigare analyserats, utgör Hell
ströms ambitiösa och intelligenta specimen den 
första sammanfattande specialundersökningen av 
ämnet.

Den nära 340 sidor långa avhandlingen är upp
delad i tre mycket omfångsrika kapitel.

I det första, som rubricerats »Jag tror på detta

h v », söker förf. via en serie motivstudier och kom
parationer följa utvecklingen av vad han benämner 
Ekelöfs »livskänsla» från tiden före debuten 1932 
till början av 1960-talet. Med termen »livskänsla» 
avser Hellström »hela det komplex av åsikter, 
stämningar och attityder som alla olikheter i öv
rigt har det gemensamt att tillvaron här och nu be
tonas» (s. 20). Han jämför denna Ekelöfska livs
känslas genom åren skiftande uttryck med livs
synen hos bl. a. D. H. Lawrence, Rimbaud, 
Nietzsche, Pär Lagerkvist, Erik Blomberg, Artur 
Lundkvist, Edith Södergran, Vilhelm Ekelund och 
Harry Martinson.

I detta sammanhang undersöker Hellström vi
dare Ekelöfs samhällskritiska diktning, »djursym
boliken» i hans författarskap samt diktarens syn på 
relationen mellan intellekt och känsla, »tankehjär
tats och kroppssjälens tematik». Kapitlet avslutas 
med en analys av dikten Ex Ponto i Strountes.

I avhandlingens andra kapitel, Vägen till Kina, 
riktas uppmärksamheten på Ekelöfs förbindelser 
med kinesisk kultur från 20-talets sista år till och 
med Strountesperioden. Den för att citera förf. 
(s. 16) »kinesiska föreställningsvärldens alla mani
festationer i Ekelöfs författarskap» registreras, 
men Hellström lägger dock tyngdpunkten på den 
enligt honom djupgående och av tidigare forsk
ning i stort sett förbisedda påverkan som Ekelöf 
ska ha rönt från taoismen.

Den sistnämnda lärans betydelse för bl. a. 
»horisont- och vägsymboliken», »likgiltighetens, 
meningslöshetens och tomhetens attityder» samt 
för »samhällsfilosofm» i Ekelöfs författarskap 
framhävs kraftigt av Hellström.

Efter dessa två kapitel, som således tidsmässigt 
omspänner större delen av Ekelöfs produktion, 
koncentrerar sig avhandlingsförf. i slutkapitlet på 
Strountesdiktningen. Kapitlet inleds med ett längre 
avsnitt, som tecknar en biografisk bakgrund till 
Ekelöfs diktning under perioden. Hellström över
går därefter till att studera vissa inslag i Strountes- 
trilogins »absurdistiska» eller »antiestetiska» 
poesi: vitsar och ordlekar, parodier, nonsensvers, 
»sakpoesin», drömdiktning, grotesker m. m. Ock
så här anlägger förf. främst ett komparativt per
spektiv, men söker även sätta den Ekelöfska ab
surdismen i relation till samtida litterär debatt: 
exempelvis ska, enligt Hellström, denna absur
dism delvis ses som en reaktion mot de svenska 
40-talisternas lyrik.

Anknytande till en Ekelöfsk cirkelkomposition 
avslutar så förf. avhandlingen med ytterligare ett 
avsnitt om Ex Ponto.

Generellt kan om Hellströms doktorsspecimen 
sägas, att dess inriktning är främst komparativ och 
idéhistorisk: det är idéimpulserna och de littera
turhistoriska jämförelserna som står i centrum för

Recensioner av doktorsavhandlingar 1 6 3


