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som återfinns i Carola Hermelins litteraturför
teckning men som hon gjort mycket litet bruk av. 
Med stöd av denna bok hade hon förmodligen 
kunnat ge en riktigare och mer intressant bild av 
de vägar Frazer kunde nå fram att inspirera och 
prägla Lindegrens poesi.

Därtill kommer den väldiga våg av mytiska mo
tiv och antikiserande tonfall inom den europeiska 
modernismen och den svenska litteraturen kring 
och efter andra världskriget, till vilken vi måste 
söka helt andra förklaringar än just Frazers infly
tande. Exemplen är många: Gullberg givetvis, Eke
löf, Eyvind Johnson, Bertil Malmberg, Ebbe Lin
de, Johannes Edfeldt, Ralf Parland och den kanske 
mest extreme av dem alla, Rabbe Enckell. Linde
grens företal till en antologi av Rabbe Enckells 
dikter 1947 visar hans starka intresse för denna 
»modernistiska klassicism». Man saknar denna 
bakgrund i Carola Hermelins analys av Vinterof
fer. Den skulle ha förklarat alla dikter med antika 
eller mytologiska motiv: Ikaros, Laokoondikten 
Gipsavgjutning, Zeus kunskapsteori, Sapfopara- 
frasen Klio i badet osv. Den skulle också ha redu
cerat Frazerinflytandet till ett inslag i en större 
litterär tradition.

Därmed har jag nått den punkt, där min tolk
ning av den svenska modernismen och Lindegrens 
diktning klarast skiljer sig från avhandlingens. Det 
är min övertygelse att studiet av 40-talspoesin ofta 
varit alltför närsynt. Man har överbetonat brottet 
mot traditionen — när detta tvärtom är en littera
tur som på sitt sätt är intensivt medveten om tradi
tionen. Från romantiken övertar man tanken om 
dikten som kulturens »djupdimension» och den 
tragiska heroiseringen av konstnärsrollen, likaså 
den självsvåldiga användningen av myter och reli
giösa begrepp. Från romantiken ärver man tanken 
att konsten och konstnären hör samman med nå
gon form av ideell verklighet, som i sig står i 
olöslig konflikt med en lägre, materialistisk verk
lighet, den som exempelvis segrar i det förflackade 
och grymma moderna samhället. Konstnären kan 
ännu röra sig fritt mellan dessa två verkligheter, 
han blir en vägvisare för andra men får också utstå 
gränslandets faror och de trångsintas förföljelser.

Detta gränsöverskridande är det stora temat 
även i Lindegrens poesi. Hans Sviter innehåller två 
stora hyllningar till Shelley och Hölderlin. Han är 
vad han själv kallade Gunnar Ekelöf »en modern 
mystiker». Men naturligtvis är detta till skillnad 
från romantiken vad man skulle kunna kalla en 
»inomvärldslig mystik» eller »eine leere Idealität» 
för att använda Hugo Friedrichs term. Lindegren 
skriver 1943 om Faulkner att han »upplever intet 
och intigheten — och detta i ordets fulla bemärkel
se — med samma glödande intensitet som mysti
kerna upplever sin Gud» (BLM 1943, s. 586). 
Detta kunde gälla Lindegren själv. Han gör 1949

ett urval av Baudelaires dagböcker och låter det 
börja med aforismen: »Även om Gud inte fanns 
till, skulle religionen ändå vara helig och gudom
lig.» (Prisma 1949, IV: 53.) Detta förklarar hans 
stora intresse för Rilke, liksom den mytiska och 
ibland sakrala tonen i hans egen poesi. Inlednings- 
dikten i Vinteroffer handlar om Ikaros. Han läm
nar i en högtidlig och extatisk elevation en verk
lighet för att återfödas i en annan: »Verklighet 
störtad/utan Verklighet född!» Slutdikten Augusti 
tar upp samma tema om de två verkligheterna, 
men nu med Rilkes tanke om den omärkliga över
gången och den hemliga enheten mellan dem:

varför blåsa på livets ljus 
med allt detta tal 
om liv eller död ...?

Dessa mystiska förvandlingar och gränsöverskri- 
danden, som äger rum i nästan varje dikt i Vinter
offer, finner föga plats i Carola Hermelins analy
ser. Ändå skulle detta ha givit offermotivet en 
naturlig och fördjupad förklaring. Den som går 
över gränsen, måste offra en verklighet och ett liv 
för något annat. Det är som symbol för denna 
modernismens grundtanke — som givetvis kan ha 
skärpts och färgats av Lindegrens personliga upp
levelser under de aktuella åren — som vegeta- 
tionsriternas offerscener blir ett av de många my
tiska elementen i Vinteroffer.

På säkrare mark rör sig Carola Hermelin i analy
sen av baletten Sisyfos. Motivet är hämtat från den 
aktuelle Camus, men det lät sig förmodligen väl 
förenas med den tragiska heroism Lindegren själv 
bekände sig till. Uppenbarligen har Lindegren för
sökt kombinera detta med myten om Persefone, 
tolkad i Frazers anda. Det atombombsmoln, som 
projiceras över Sisyfos’ huvud i slutscenen, är 
också en sann tillämpning av Eliots mytiska metod 
i den brutala sammanställningen av myten och den 
moderna verkligheten. Det är bara beklagligt att 
Carola Hermelin inte behandlar baletterna Mino- 
taurus och Riter med samma utförlighet och där
med givit en fullständig bild av denna betydelse
fulla del i Lindegrens skapande.

Ändå framstår detta som en klar, grundlig och 
väsentlig avhandling om ett svårt och angeläget 
ämne. Den torde följas av flera. Ty Lindegren hör 
nu till våra klassiker, vars aktualitet möjligen för
ändras men inte försvagas med åren.

Kurt Johannesson

Ulla Alfredsson: Språk, sexualitet, fascism. En studi 
1 Ak sel Sandemoses roman Vi pynter oss med horn. 
Offset. Gbg 1976. (Litteraturvetenskapliga institu
tionen i Gbg.)
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Ulla Alfredssons avhandling »Språk, sexualitet, 
fascism. En studie i Aksel Sandemoses roman Vi 
pynter oss med horn» är, heter det i förordet, en 
monografisk studie. En enda roman lyfts fram ur 
produktionen och blir föremål för analysen.

Ändå studerar Alfredsson blott några ternata i 
Vi pynter oss med horn och hon gör det hela tiden 
mot bakgrund av Sandemoses övriga produktion. 
En återkommande referenspunkt är således En 
flyktning krysser sitt spor.

Ämnesfixeringen, som alltså kunde vara preci
sare, går ut över de litteraturhistoriska problem
sammanhangen och Sandemoses position i norsk 
radikal 30-talsdiktning blir inte klargjord.

Den bakgrund Alfredsson valt för sin analys blir 
i stället något hon kallar ideologisk utveckling. De 
tolkningar hon gör av romanen styrs av det mate
rial hon här för samman.

Men vad betyder »ideologi»? Alfredsson gör 
inga försök att blottlägga den djupstruktur av 
världsåskådning och prägling som utgör materialet 
för Sandemoses diktade värld och inte minst för 
VPH — en motsägelsefull och dynamisk helhet 
som det verkligen borde löna sig att syssla med 
och som tar form i den komplicerade verkhelheten.

Alfredsson nöjer sig med att registrera Sande
moses ställningstaganden till tidens dagsfrågor på 
grundval av artiklar från fr. a. mitten av 30-talet. 
Med den metoden ringar hon in Sandemoses atti
tyd till fascismen och hans ibland nog så antikapita
listiska, socialistiska formuleringar.

Det blir ideologi på ytan. Men därtill kommer, 
att materialet för en sådan bestämning är tvetydigt. 
Sandemose anpassar uppenbarligen sina formule
ringar, med en tydlig och väl rätt så förvånande 
opportunism, efter de pressorgan han publicerar 
sigi.

För Alfredssons helhetstolkning har det emel
lertid varit nödvändigt att stryka under deklaratio
nerna i dessa artiklar. Hon vill nämligen tolka 
romanen som, enligt förordets formulering, »i för
sta hand [ ...]  ett (mass-)psykologiskt försök att 
förklara fascismens uppkomst». Och hon vill se 
skonaren Fulton som »en bild för det kapitalistiska 
samhället», med klass ställd mot klass. (Se s. 53.) 
En inte särskilt adekvat bild i så fall, kan man väl 
tycka. Kapitalismens varubyte och fria marknad 
konnoteras ju inte av en symbol som denna. Sna
rare är nog den generella bestämningen här »det 
auktoritära klassamhället». Och vidare kan farty
get med dess fixerade relationer mellan manskap 
och befäl användas för att visa hur besättningen 
»ideologiskt närmar sig småborgarskapet och kan 
bli potentiella fascistanhängare», som det också 
heter i avhandlingens förord.

Men syftet bakom formuleringarna är klart. Alf
redsson vill genomföra en i smal mening politisk 
läsning. Hon påpekar själv risken för allegoriska

tolkningar (se s. 55, 120) -  men gör sig likväl 
skyldig till just sådana.

Visst betonas här och där i avhandlingen det 
komplicerade och mångtydiga i Sandemoses text 
(se s. 19, 43, 47 t. ex.). Men av detta ser vi alltför 
få spår i det färdiga tolkningsarbetet. I stället är 
den läsning Alfredsson gör entydig på ett sätt som 
lämnar stora delar av romanens textvärld obelyst.

Hade Alfredsson förändrat det perspektiv ur 
vilket hon betraktar romanen hade hon, tror jag, 
fatt syn på andra mönster. Ett riktigare perspektiv 
skulle hon sålunda fått om hon hade sökt placera 
romanen i dess litteraturhistoriskt ideologiska tra- 
ditionssammanhang. Gör man en generell be
stämning av Sandemoses 30-talsproduktion, fr. a. 
En flyktning och de med den sammanhörande ar
betena, visar det sig, att här går den sennaturalis
tiska strömningen samman med den symbolistiska 
och skildringen får djupdimensioner som varken 
en realistisk eller allegorisk läsning förmår göra 
rättvisa.

Ta VPH! Ytligt sett är det en naturalistisk skild
ring av ett fartygskollektiv. Som sådan fick den 
konservativa kritiker att starkt reagera. Samtidigt 
står det klart, att berättelsen bär på ett innehåll 
som inte omedelbart framgår av uttrycket utan 
måste arbetas fram.

Sandemose använder sig av modernismens myt
konstruktioner. Psykoanalysens »arketyper» är 
del av materialet, men Sandemose har gått vidare 
på Freuds linje. Dels utnyttjar han bibelns myter 
för sina syften (parad is skild ringen med Kunska
pens träd, utdrivningen ur paradiset, Kains mord, 
korsfästelsen), dels arbetar han med egna myter 
(här som i En flyktning).

Vad som framgår av denna Sandemoses »djup
ideologi» är en mörk bild av människor i utveck
ling — ett slags darwinistiskt perspektiv: mänsk
ligheten är fortfarande ett värnlöst offer för hord
psykologin. Allt dras in i våld.

Så länge håller detta på, tills mänskligheten 
s. a. s. höjt sig över detta biologiska-urtida arv.

En sådan ideologi på djupplanet — som ju sam
tidigt ställer in Sandemose i ett litterärt traditions- 
sammanhang -  tror jag har möjlighet att korrigera 
Alfredssons alltför begränsade perspektiv. Man 
kan mycket väl hävda, att VPH  är en »politisk» 
roman; men då i långt vidare mening än den som 
är i bruk i denna avhandling. Det är ingen allegori 
på temat fascismen -  kriget, som Sandemose skri
vit. Men det är en skildring som vill demonstrera, 
att det finns ett samband mellan de händelser som 
gestaltas och t. ex. världskriget 19 14  och fascis
mens hot på 30-talet: samma destruktiva våldsin- 
stinkter, samma vävnad av våld och sexualitet och 
gruppförtryck.

Romanen är inte skriven utifrån ett marxistiskt 
synsätt. Förutsätter man det vid läsningen kommer

1 2 -7 7 4 4 3  1 Sam la ren
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man inte att förstå särskilt mycket av den. Att 
Sandemose vid tiden för dess tillblivelse kunde 
skriva artiklar med marxistisk terminologi och 
synvinkel är en annan sak.

Sandemoses grundläggande frigörelsemotiv är 
fortfarande naturalismens — »kulturradikalis
mens» som sätter den enskilde i motsats till mas
san och dess förtryck.

Nu är naturligtvis detta med det litteraturhisto- 
riskt-ideologiska traditionssammanhanget inget 
som man s. a. s. direkt kan lyfta ut ur romanens 
helhet. »Ideologin» är ju inget självständigt ele
ment utan endast ett av de viktigaste organiseran
de strukturelementen för skildringen.

Det här samspelet hade nog kunnat komma 
fram tydligare i avhandlingen. Avsnittet om Kom
positionen är sålunda litet väl tunt. Det är t. ex. 
intressant att se, att kapten och styrman far rätt 
konventionella personpresentationer. Kaptenen 
gestaltas t.o. m., kan det väl sägas, utifrån en 
gammaldags naturalistisk schablon med bastant 
psykologi, som ett regelrätt »porträtt» gjort av en 
auktoritär berättare. Å andra sidan har vi dels 
Kocken, om vars bakgrund vi knappt får veta nå
got i romanen, dels Prästen, vars gestaltning kan 
sägas följa ett psykoanalytiskt böjningsmönster. 
För sig placerar sig »Gullhästen», vars hela appari
tion är av romantiskt märke.

Överhuvud innehåller romanen — helt på linje 
med dess »intertextualitet» — olika skikt av berät- 
tartradition: här finns partier av konventionell be
rättarkonst, vid sidan av djärva symbol-mytiska 
skildringar, inte minst i återgivningen av de inre 
monologerna och komplicerat sammansatta meta
forer för skeendet (råttan, tigern).

Därdll kommer ju de inte minst berättartek- 
niskt intressanta för- och efterstycken, som -  och 
det visar Alfredsson fint — bryter upp den slutna 
fikdonen och gör det berättade till ett exempel av 
en allmän-evig mydsk sanning.

Det är i allt detta som romanens »ideologi» 
realiserar sig.

Alfredssons analys är endimensionell; den plat
tar ut de komplicerade sammanhangen. Hennes 
tolkning blir alltför schematisk. Är, för att ta ett 
tydligt exempel, kaptenen verkligen »represen
tant både för kapitalistklassen och den politiska 
makten» (s. 118), så är han det på ett mycket 
abstrakt plan — det finns massor av förvandlingar 
att ta hänsyn till för att komma ner på romanens 
eget plan.

Behållningen av denna avhandling förefaller 
mig vara — förutom dess djärvhet — en del detalj
tolkningar av romanens intrikata symbolik. Jag 
tänker t. ex. på analysen av Prästens medvetande
former och hans komplicerade sexualitet. Eller på 
analysen av Råttans sammansatta betydelseladd
ning i romanstrukturen. Det är ett utmärkt klargö-

ringsarbete! Vidare på den förtjänstfulla utred
ningen om hur termerna från En flykning om Jan- 
temedvetandets utveckling ur »formalism» till 
»sentimentalism» kan bringas att belysa personer
nas medvetandetyper i VPH. Här har Alfredsson 
gjort ett arbete, där åtskilligt kommer att stå sig 
och där romanens mening fördjupas för läsaren.

Kurt Asp el in

Texten är sammanställd av Tomas Forser på basis av 
Aspelins koncept för fakultetsoppositionen.

Ronald Dee Vaverka: Commitment as Art. A Marx
ist Critique of a Selection of Alan Sillitoe’s Political 
Fiction. Studia Anglistica Upsaliensia 35. Uppsala 
1978.

Syftet med denna avhandling anges vara att be
stämma på vad sätt och i vilken utsträckning ett 
urval av Sillitoes politiska berättelser är konstnär
ligt lyckade; en målsättning som från början till 
slut präglas av renlärig trosvisshet utan skymt av 
tvivel på att en sådan estetisk värdering är objektiv 
och oemotsäglig. Man utgår från ett antal heliga, 
allmänneliga sanningar — som t. ex. djupsinnighe
ten att alla litterära verk är i grund och botten 
politiska — man citerar Lenin åtminstone en gång, 
Lukåcs mer än en, man ser till att ivrigt hamra med 
orden dynamisk, dialektisk, sociopolitisk, interak
tivt förhållande, klassplittrat samhälle och aliena
tion, och till slut har man läsaren i det tillstånd 
man inte vill ha honom: trött på floskler och road 
av naiv dialektik. För denne avhandlingförfattare 
finns inga hinder på vägen till övertygelse. Redan i 
undersökningens inledande skede, innan analysen 
av de enskilda verken påbörjats, fastslås sanning
arna om dem. Andra kritiker avfärdas som klass- 
bundet fördomsfulla (vilket då får antas inte gälla 
den egna ståndpunkten). Lämpliga citat av rätt ull 
följs av en kommentar som visar att författaren 
uppfattar (eller väljer att uppfatta) dem som nå
gonting bevisat. En definition av begreppet rea
lism nås utan svårighet på mindre än en sida ge
nom hänvisning till ett citat och utan diskussion av 
andra ståndpunkter.

Tendensen att ta undersökningsföremålet på 
djupaste allvar, att nödvändigtvis fa en behandlad 
författare att te sig märkvärdigare än han kanske 
egentligen är, delar Dee Vaverka onekligen med 
kritiker av helt annan politisk åskådning, men det 
gör knappast saken bättre. Om sig själv har Sillitoe 
sagt att han inte vill uppfattas som arbetarklassför
fattare utan som romanförfattare rätt och slätt; 
samtidigt har han självfallet inte dolt sin naturliga 
vänsterinriktning och sin naturliga skepsis mot 
samhällsordningen i hemlandet. Om Saturday


