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del av denna bok. Avhandlingen är dessutom skri
ven på ett rakt, ärligt sätt, utan alla terminologiska 
dekorationer eller andra onödiga konstigheter. 
Det är här fråga om en pionjärgärning, en grund
läggande undersökning gällande en central gestalt 
inom proletärdiktningen, arbetaren som i bokstav
lig mening satt vid spinnmaskinen och skrev ett av 
den svenska 1900-talslitteraturens märkligare 
diktverk.

Ebbe Schön

Torsten Rönnerstrand, Fagerbergs Höknatt. En dik
tares världsbild och dess gestaltning i en roman. Allfo
to. Gbg 1976.

Torsten Rönnerstrand har i sin avhandling för dok
torsexamen ställt sig en både lockande och svår 
uppgift, att idéhistoriskt belysa Fagerbergs debut
roman Höknatt. Uppgiften är lockande därför att 
det rör sig om en roman som ropar på idéhistorisk 
tolkning och belysning och om en författare som 
genom sitt övriga författarskap, inte minst genom 
sina essayer, lämnat ett rikt material som ger led
trådar åt dem som vill tränga in i åskådningen bak
om verket. Svårigheterna sammanhänger främst 
med romanens komplicerade uppläggning och be
rättar te k ni ska genomförande, den vimlar av allu
sioner och kryptiska formuleringar. Det råder in
get tvivel om att Rönnerstrands energiskt genom
förda undersökning fixerat viktiga idéhistoriska 
sammanhang och lämnat förklaring till många el
jest svårtolkade paruer i romanen. Avhandlingens 
underrubrik, En diktares världsbild och dess ge
staltning i en roman, markerar den idéhistoriska 
aspekten, men det andra ledet (»dess gestaltning i 
en roman») har på ett olyckligt sätt försummats 
eller givits en utformning som måste sägas vara 
missvisande. Bokens första hälft (bortsett från ett 
par korta inledande avsnitt om romanens motta
gande och om Fagerbergs bildningsgång) har fått 
rubriken »Vad händer i Höknatt»\ i bokens senare 
hälft behandlas romanens världsbild och dess bak
grund. Eftersom den hälft som behandlar vad som 
händer i Höknatt huvudsakligen tar upp de tankar 
och idéer som förekommer i boken och dessa 
svårligen låter sig beskrivas utan hänvisning till 
källorna hos Jung, Nietzsche, Frazer, Joyce, Vico 
och andra, så blir genomgången av världsbilden i 
avhandlingens senare hälft med nödvändighet en 
serie upprepningar. (Överhuvud är Rönnerstrand 
inte rädd för att komma tillbaka till samma sak i 
lätt varierad formulering.) Jag börjar med en 
granskning av kapitlet om världsbilden.

Fagerberg diskuterar livsåskådningsproblem i 
alla sina böcker och en inomkomparativ belysning 
av problemen i romanen är nödvändig. Framför

allt är den märkliga essay, Finnegan och det öde 
landet, som Fagerberg publicerade i Poesi 1950, 
sju år före romandebuten med Höknatt, utomor
dentligt viktig, liksom den sexton år efter Höknatt 
tryckta resonemangs- och essayboken Bronshäs
tarna (1973). Rönnerstrand använder båda som 
källor för Fagerbergs världsbild. Beträffande 
Bronshästarna är han tveksam om han vågar an
vända den som stöd för tolkningen av Höknatt 
eftersom den utkom sexton år senare och dess
utom färdigställdes efter att Fagerberg läst första 
utkastet till Rönnerstrands avhandling. Han anser 
sig kunna använda den eftersom dess »uppgifter 
om individuationen i regel överensstämmer myc
ket väl med Jungs egna» (s. 221). Detta resone
mang är givetvis irrelevant som källkritiskt argu
ment. Men Bronshästarnas framställning är natur
ligtvis viktig av andra skäl.

Att den nämnde psykologen C. G. Jung spelat 
en central roll för Fagerbergs livssyn står över allt 
tvivel. Debutessayens titel hänvisar till två litterära 
verk, Joyces Finnegans 'Wake och Eliots The waste 
land. Även om mycket i essayen handlar om 
Joyces verk och tar upp tanketrådar som Joyce 
hämtat från olika håll (Vico, Nietzsche), så är den 
väsentligen ett diskussionsinlägg i kulturdebatten, 
debatten om vår civilisation, teknik, kultur. Pro
blemet är fixerat i titeln: det rör sig om det »öde 
land» som vår civilisation hamnat i och Fagerberg 
försöker att bryta detta dödläge med hjälp av 
Joyces sista verk. Att han kan göra detta samman
hänger med att han till grund för alla resonemang i 
essayen och för alla analyser av Joyces verk lägger 
teorier som han hämtat från Jung. Fagerberg kom 
redan under studieåren i slutet av 30-talet i kon
takt med djuppsykologien och det är riktigt som 
Rönnerstrand skriver att den fungerade »som 
språngbräda för flera centrala resonemang» i Fin- 
negan-essayen (s. 11). I själva verket är Jungs 
idéer ett slags minsta gemensam nämnare i Fager
bergs livssyn. Och det program för både litteratur 
och civilisation i allmänhet som Finnegan-essayen 
utmynnar i, är närmast hämtat från Jung. I Brons- 
hästarna ger Fagerberg själv den bästa samman
fattningen av vad han fann vara det väsentliga hos 
Jung: »Människan skall höja sig ur sitt omedvetna 
tillstånd, det vill säga den blint levande massan, 
och bli en särpräglad individ. Hon måste medvetet 
förstå sin situation och medvetet förverkliga de 
möjligheter som finns latenta i det omedvetna.» 
(Fagerberg, Bronshästarna, 1974, s 113 f). Fager
berg poängterar att det inte gäller ett predikande 
av det omedvetnas supremati, inte att rationell 
klarsyn skall ersättas eller undanträngas av impul
serna från det omedvetna, varken från det person
ligt omedvetna eller från det kollektivt omedvet
na. Å andra sidan får det medvetna förståendet 
inte leda till en steril intellektualism som förlorat
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allt sammanhang med impulserna från det omed
vetna: »Det behövs också en andra, utanför med
vetandet liggande faktor för att det öde landet 
skall bli fruktbart.»(Ib. s. 142). När det gäller de 
invecklade turerna i denna komplicerade balans
gång ges de flesta förklaringarna och flesta anvis
ningarna i Jungs psykologi.

Man tycker att denna relativt självklara syn
punkt på något vis borde vara central i Rönner- 
strands avhandling. Det är den emellertid knap
past. Det refereras till Jung och hans verk sida upp 
och sida ned, och detalj efter detalj i romanen och 
essayerna tas fram och sammanställs med jungska 
idéer, direkt eller efter diverse resonemang. Men 
att det är fråga om en integrerad helhetssyn hos 
Fagerberg liksom hos Jung, det kommer aldrig till 
synes. Rönnerstrand urskiljer olika moment i Fa
gerbergs människosyn: att han kritiserar ensidig 
förnuftsdyrkan, att människan styrs av det omed
vetna, att det omedvetna ger skapande impulser, 
att medvetet och omedvetet växlar hos individen 
liksom i släktets historia, att det finns ett kollektivt 
omedvetet, att människans själ innehåller remini
scenser från gångna stadier, att hennes själ formas 
av nedärvda arketyper, att människor utvecklas, 
att »intresset för drömmen spelar en fundamental 
roll i Fagerbergs människosyn» etc. etc. och varje 
moment ägnas ett längre eller kortare avsnitt där 
källorna hos Jung eller andra författare påpekas. 
Väldigt ofta är det fråga om författare som Fager
berg själv interpreterat med Jung som slagruta. 
Om drömmen har Fagerberg kunnat läsa hos 
många, »t. ex. Joyce, Nietzsche, Hesse, Goethe, 
Schopenhauer, Shakespeare eller Harry Martin
son», likväl måste roten finnas i djuppsykologien, 
heter det (s. 160 f.) och samma mönster upprepas 
gång på gång. Som idéhistorisk metod är denna 
schematiska uppläggning rätt diskutabel och den 
leder ibland till egendomliga resultat. Jung har 
tolkat och förklarat massor av mer eller mindre 
aparta företeelser i den mänskliga kulturens kurio
sakabinett som utslag av eller paralleller till psy
kiska förlopp som han studerat i sin praktik. När 
Fagerberg alluderar på gnostiska idéer, på »den 
alkemistiska operationen», på fruktbarhetsriter el
ler på stadierna i den katolska mässan så är det inte 
fråga om fundamentala inslag i hans »världsbild», 
utan om symboliska bilder för själsliga realiteter — 
som hos Jung. Och dessa bilder hanteras på unge
fär samma sätt som i Jungs patientanalyser eller i 
hans kulturhistoriskt interp re terand e verk. Det 
innebär bl. a. att det är utomordentligt viktigt att 
beakta det sammanhang vari momentet ingår. Det 
vanliga greppet i avhandlingen är emellertid att ett 
moment rycks loss ur sitt sammanhang och får 
tjäna som exempel på att Fagerberg varit inne på 
tankegången i fråga. I Finnegan-essayen finns ett 
avsnitt (nr 7, ej medtaget i Poesi men tryckt i

Dialog i det fria) som är utformat som en dialog 
mellan L och F, där F tycks stå närmast essayens 
författare och där L kommer med (ofta vägande) 
invändningar mot resonemang som F framför. 
Rönnerstrand citerar ofta passager utan att ta hän
syn till att det är fråga om åsikter som kritiseras i 
essayen (t. ex. s. 127 där det hi tl erluktan de citatet 
om »en stor man» som alltid är »en manifestation 
av en folksjälens idé» faktiskt ingår i ett slags 
ifrågasättande sammanhang). Eller när det som det 
viktigaste belägget för Mårtens låsta isolering an- 
föres orden »bättre att gå ensam». Den korthugg
na formuleringen är inte alls så talande i sitt sam
manhang: Mårten funderar på om han skall ta 
Monna med sig när han ser Hamlet på en london- 
teater — Hamlet som ständigt aktualiserar hans 
problem vis å vis faderns död — och bestämmer sig 
för att hellre »gå ensam»! Men den allvarligaste 
konsekvensen av Rönnerstrands atomis tiska 
plockmetod är att man aldrig får grepp om vad 
detaljerna har för funktion i helheten (jag skall 
strax återkomma härtill i samband med romanana
lysen).

På en central punkt är junginterpretationen di
rekt missvisande. Det är när Rönnerstrand skall 
komma till rätta med teorin om individuationen 
och finner att både Jung och Fagerberg gör sig 
skyldiga till tvetydighet och använder termen »det 
omedvetna» på två olika sätt, dels i betydelsen 
psykiskt material som oftast är omedvetet men 
som kan bli medvetet, dels i betydelsen omedve
tenhet om att det finns en sådan omedveten inre 
värld (s. 116 f.). Nu använder både Jung och Fa
gerberg termen »det omedvetna» på tusen och ett 
olika sätt men ändå ter sig teroin om de två dia
metralt motsatta betydelserna egendomlig. Efter
som Jung ibland skildrar individuationsprocessen 
som en återgång till det omedvetna, ibland som en 
frigörelse från det, måste han enligt Rönnerstrand 
växla mellan betydelserna. Detta är nödvändigt 
om de två »definitionerna» av individuationspro
cessen skall kunna förlikas med varandra. Den 
avancerade sofistik som Rönnerstrand här bedri
ver, räddar sålunda de båda definitionerna: båda 
betyder en återgång till det omedvetna. Dessa re
sonemang vittnar om en total missuppfattning av 
hur både Jung och Fagerberg ser på individua
tionsprocessen och det omedvetna. Trots att in
dividuationsprocessen nämns på var och varannan 
sida i avhandlingen får man aldrig ett klart begrepp 
om vad den innebär. Enligt Jung är den frigörelse 
från det omedvetna som förekommer i processens 
första stadium absolut nödvändig. Om den i det 
andra stadiet s. a. s går för långt och leder till ensi
dig intellektualism och ett »förtorkande av livskäl
lorna», är en »återgång» eller anknytning till det 
omedvetna lika nödvändig. I regel innebär slutfa
sen i processen att denna anknytning sker — dock
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inte så att »det omedvetna» helt tar över vilket 
både enligt Jung och Fagerberg leder till katastrof. 
Målet är ett medvetet, klarsynt utnyttjande av det 
omedvetnas resurser. Men även i slutfasen kan 
frigörelse vara ett viktigt moment. Jung uttrycker 
det en gång så att slutmålet är uppkomsten av »das 
Selbst», som är en integrering av jag och icke-jag. 
av medvetet och omedvetet, dock så att »das Ich» 
inte får upptaga hela det omedvetna och bli iden
tiskt med »das Selbst», vilket innebär katastrof — 
en katastrof som till exempel kan yttra sig i att den 
omedvetna dödsdriften slår igenom och ett banalt 
olyckstillfälle leder till döden (trafikolyckor är en
ligt Fagerberg ett vanligt exempel på hur den 
omedvetna dödsdriften tar överhand, Jung näm
ner en trappa eller ett halt golv). Rönnerstrands 
invändning beror sålunda på att han inte uppmärk
sammar komplikationen i individuationsprocessen 
utan beskriver den som en enkel övergång från 
medvetet och splittrat till omedvetet och helt. 
Därför misstolkar han helt en av Fagerbergs utsök
ta bilder:

»Och vandringen bort från havet till fastaste 
land är en personlig mognadsprocess i C. G. Jungs 
anda med havet som symbol för de omedvetna 
krafter, vilka skall göras klart synliga för förnuftet 
och den etiska känslan så att de kan brukas i sam
hällets intresse.»

(.Bronshästarna, s. 11, citerad i avh. s. 118)

Här är individuationen en »resa bort från havet, 
dvs. bort från omedvetenheten», interpreterar 
Rönnerstrand. Han ser tydligen enbart förvirring: 
om havet är symbol för nyttiga omedvetna krafter, 
kan individuationen inte vara en resa bort frän 
havet, utan havet måste betyda omedvetenhet och 
okunnighet om det omedvetna. Men problemet 
löser sig om man läser citatet i dess sammanhang: 
»vandringen bort från havet» syftar på att Odys- 
sevs skall »ta ’en välgjord åra i handen’ och vandra 
bort från havet tills han kommer bland folk som 
aldrig sett ett skepp» (Bronshästarna, s. 10). Den 
välgjorda åran från havet är en utmärkt bild av hur 
det omedvetna i den vanliga bemärkelsen av ordet 
skall fungera i medvetenhetens värld enligt både 
Fagerberg och Jung!

Nietzsche, en av Fagerbergs tidigaste »klassi
ker», ägnas vederbörlig uppmärksamhet. Många 
Jung-idéer återfinnes hos honom och Fagerbergs 
direkta nietzscheengagemang gör sammanställ
ningarna rimliga. Men det är inte rimligt att citera 
ett stycke om den eviga återkomsten (»Muss auch 
dieser Thorweg nicht schon — dagewesen sein?») 
som belägg för att Nietzsche har samma »simulta
na» tidsuppfattning som Fagerberg och hela mo
dernismen (s. 204). Att allting faktiskt skall åter
komma på exakt samma sätt en gång när alla kom
binationsmöjligheter är uttömda, kan inte vara

detsamma som att alla förflutna ögonblick finnes 
och uppleves i nuet. På den centrala punkten, där 
»det dionysiska» hos Nietzsche identifieras med 
»det omedvetna» hos Jung och Fagerberg, skulle 
man också önskat mera precisa bedömningar: i 
Rönnerstrands sammanställningar dominerar en 
positiv, entusiastisk syn på det dionysiska, men det 
är i själva verket så att Fagerberg både i Finne- 
ganessayen och Bronshästarna reserverar sig mot 
en återgång till det dionysiska som lösning på de 
problem han brottas med.

Ett centralt kapitel i Höknatt heter Guldmakar
na och det är uppenbart att alkemistiska motiv 
spelar stor roll för symbolik och bildspråk i roma
nen. Det var via Jung som Fagerberg kom att 
intressera sig för alkemi och han plöjde »igenom 
alla böcker om alkemi, som fanns på Stockholms 
Stadsbibliotek» (s. 12). Reidar Ekner och P. O. 
Enquist har på olika sätt uppfattat alkemins roll i 
Mårtens liv som negativ; nu hävdar Rönnerstrand 
att deras uppfattning är felaktig. Bevisningen be
står främst i att Rönnerstrand visar hur Fagerberg 
gång på gång utnyttjar alkemistiska företeelser 
som symboler för olika moment i individuations
processen. Fina resultat når han t. ex. när han visar 
hur alkemistisk färgsymbolik går igen i romanen 
(s. 60 f.). Och hans tolkning av alkemiens roll i 
boken är säkert riktigare än både Ekners och En
quists. Men man kan stå undrande inför detaljer, 
t. ex. att det enligt alkemien är spriten som får 
Mårten att förklara: »Nu närmar jag mig centrum, 
ensam» (s. 57) eller att »den alkemistiska opera
tionen» dels är symbol för Mårtens individua- 
tionsprocess, dels symboliserar hans förening 
med Monna (t. ex. s. 64 f.) -  denna isärhållning 
leder om inte annat till att Monnas roll i individua
tionsprocessen aldrig utreds. Och när Mårten lätt 
fyllnar till vid en fest tillsammans med två geishor 
och en Zen-mästare, far bl. a. denna tanke genom 
hans huvud: »Ebba, Monna, Skepparn, alla här, 
förvandlade till guld.» Rönnerstrand anför citatet 
som belägg för att Jungs uppfattning av den alke
mistiska förvandlingen möter oss här -  en tvivel
aktig överanalys (s. 52). — När det gäller källorna 
till Fagerbergs alkemistiska kunnande åberopas 
bl. a. Tegnérs bildspråk i Nattvardsbarnen, »den 
pröfvade viljan, hvars gull går sofrat ur lågorna 
fram» (s. 62), en bild som helt förlorar sin mening 
om den uppfattas alkemistiskt. Man ställer sig 
också frågande inför Rönnerstrands bedömning av 
det utbyte Fagerberg haft av Jungs bok Psychologie 
und Alchmie. Det egendomliga bordet i kapitlet 
Guldmakarna är utan tvivel en mandala. Rönner
strand måste styrka detta med att »flera av kapit
lets symboler, t. ex. guldmakeriet, närmandet till 
centrum och det framväxande huvudet, måste vara 
hämtade från avsnittet om mandalasymbolik i 
Jungs Psychologie und Alchemie» (s. 49 f.). En sida
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lämgre fram utnämns drömanalyserna i denna bok 
till »en av de viktigaste förebilderna till skildring
en av Mårtens utveckling» (s. 50). På åtminstone 
fyra ställen återkommer liknande formuleringar, 
en gång skärpt till »en av de allra viktigaste inspi- 
rations-källorna till Höknatt» (s. 53, 56,120,148). 
Rönnerstrand hänvisar till boken i noterna ett 
åttiotal gånger. Nästan alltid gäller det ting som 
finns på många andra ställen i Jungs skrifter och de 
fall som är så specifika att de »måste» indicera ett 
direkt samband är samtliga synnerligen diskutabla. 
Likheten mellan skulpterandet av Mårtens huvud 
och de djur som förvandlas till ett människohuvud 
i drömanalysen hos Jung är t. ex. inte påtaglig — 
Rönnerstrand måste hårt stympa Jung-citatet s. 41 
för att få bort djuren och öka likheten. (Hela 
meningen hos Jung lyder: »Es sollen Tiere in Men
schen verwandelt, eine noch ungeformte ‘Lebens- 
masse’ soll durch die Magische Berührung mit einem 
Reptil in einen ‘verklärten’ (illuminierten) Men
schenkopf umgewandelt werden.» De här kursive
rade orden är bortklippta!) Mot denna bakgrund 
förstår man inte det källkritiska nit som under
känner Fagerbergs egen bedömning i två brev till 
Rönnerstrand att boken inte hade »någon nämn
värd betydelse» (s. 221, not 16).

Så till det centrala i avhandlingen, romananaly
sen. Den ges som sagt i kapitlet Vad händer i 
Höknatt? Redan i ingressen ger Rönnerstrand sva
ret: romanen är en roman om »personlighetsut- 
veckling» och dess tema är »den inre utvecklings
process, som huvudpersonen Mårten genomgår på 
sin livsvandring från den tidiga barndomen till 
dödsögonblicket» (s. 15). Fagerberg har själv i 
Bronshästarna skrivit, att han i Höknatt sysslade 
med »personlighetsbildning» och att personskild
ring också är samhällskritik (s. 21). »Personlig
hetsbildning» och personskildring som samhälls
kritik är kanske inte exakt detsamma som »per- 
sonlighetsutveckling», men låt gå! Vad som är svå
rare att acceptera är det sätt varpå Rönnerstrand 
genomför sin analys. Han börjar med kapitlet 
Spjälsängen, det näst sista i boken (i manuskriptet 
t. o. m. det allra sista) och fortsätter sedan med 
kapitlen i den ordning som motsvarar Mårtens 
ålder i resp. kapitel, för att sluta med det där 
Mårten dör. Därmed stryker han under att det rör 
sig om en levnadsbeskrivning från barndom till 
död. Detta biografiska schema ger han sedan en 
rad olika, delvis parallella tolkningar eller belys
ningar: Mårtens liv är individuationsprocessens 
väg från enhet och kontakt med det omedvetna, 
via splittring och medvetenhet till ny kontakt med 
det omedvetna och ny helhet eller syntes, Mår
tens liv är den utveckling från splittring till åter
vunnen helhet som ligger till grund för »den al- 
kemistiska förvandlingen», hans liv följer de olika 
stadierna i den katolska mässan, det har en paral

lell i sagan om Prins hatt under jorden, det är en 
vegetationsmyt och det har slutligen en analogi i 
människosläktets historiska utveckling. Och alla 
dessa linjer eller paralleller demonstreras var för 
sig med ibland ganska lösryckta moment ur Mår
tens liv. Schemat enhet-splittring-återvunnen en
het återupprepas sålunda tämligen stereotypt. Att 
på detta sätt hacka sönder romanen och schemati
sera bitarna är så vitt jag förstår att göra romanen 
djup orättvisa. Någon mening måste romanens in
trikata uppbyggnad ha, kapitlens kronologiskt 
omkastade ordningsföljd kan inte vara rent god
tycke och Rönnerstrands envist fasthållna utveck- 
lingsschema från barndom till död med en rad 
genomlupna stadier strider på ett fundamentalt 
sätt mot den upplysning Fagerberg lämnat honom 
i en intervju 1975: »Allting existerar samtidigt, 
ungefär som detaljerna i en målning. Begreppet 
ordningsföljd finns, men det är helt underordnat 
ett viktigare begrepp: signifikans eller vad du vill 
kalla det. I Höknatt skildras Mårtens medvetande, 
där allting finns på en gång.» (s. 240). Det är 
givetvis inte lätt att genomföra analysen med Fa
gerbergs egen beskrivning av sin intention för 
ögonen. Deklarationen kan dessutom vara skärpt 
som ett slags gensaga mot Rönnerstrands alltför 
strikta kronologisering, och det kan också te sig 
vanskligt att uppfatta de konkret avgränsade epi
soderna i nästan alla kapitlen som samtidigt pågå
ende förlopp. Däremot är det rimligt att uppfatta 
det förgångna (och kanske det kommande) som 
ständigt närvarande moment i den kris och dess 
lösning som Höknatt handlar om. Och vill man fa 
grepp om vad som »händer i Höknatt» kan man ha 
ledning av de romananalyser som Fagerberg givit i 
Bronshästarna och som alla tar upp samma förlopp 
och påtagligen ger paralleller till »personlighets- 
bildningen» i Höknatt. I det väsentliga finns 
grundstommen redan i Finnegan-essayen från 
1950.

För att klargöra hur orimlig Rönnerstrands 
tolkning av boken som en biografisk utvecklings
roman är, måste jag här infoga en relativt utförlig 
genomgång av romanen som den enligt min me
ning bör uppfattas.

Utgångspunkten är alltid ett tillstånd av stagna
tion och leda. Den människa som hamnat häri 
stimuleras till skapande handling genom en impuls 
som tar gestalt i ett kvinnligt väsen. Därpå följer 
»proteusbrottningen» eller »hemfärden», dvs. 
personlighetsutvecklingen. Fagerberg kallar detta 
»den homeriska grundformen för mänsklig ut
veckling» och han återfinner denna inte bara hos 
Menelaos och Odyssevs utan också i verk avjoyce, 
Hesse, Hemingway, Emanuel Lasker och hos 
Almqvist och Jung (se t. ex. Bronshästarna, s.52 f., 
55, 61 f., 66f., 68 f., 70f., 79 f., 84 f., 99f., 113 f., 
119, 121, 148, 156ff., 179, i88ff, 220, 236, 268).



Recensioner av doktorsavhandlingar 289

Det kvinnliga väsen som hos Homeros tar gestalt i 
Eidotea och Pallas Atena och hos de andra i olika 
jordiska kvinnor är för Fagerberg givetvis varian
ter av Jungs anima-föreställning, liksom »protevs- 
brottningen» eller »hemfärden» är omskrivningar 
för den jungska individuationsprocessen med alla 
dess varianter och komplikationer. Den »home- 
riska grundformen för mänsklig utveckling» finns 
endast antydd i Finnegan-essayen; att den återfin
nes i Höknatt synes mig uppenbart.

Höknatt börjar med en dag den sommar som 
kallas »Mårtens sommar av högmod». Mårten 
vaknar av en skräckdröm där han »flådde sina 
medmänniskor för att komma dem nära» (Fager
bergs tolkning i Bronshästarna) och han inleder sin 
dag med att döda en mus. När han så möter sin 
Atena är han så känslomässigt sofistikerad att han 
gör ett experiment: när Monna blundar och kysser 
honom låter han henne kyssa — den döda musen. 
Men Atena-budskapetgår ändå fram: »Hans expe
riment hade lyckats, men ett annat experiment 
hade också blivit utfört.» Och detta experiment är 
att hans tillgivenhet och plötsliga medlidande för
vandlas: han tar första steget mot att bryta sitt 
stagnerade tillstånd. Och nästa kapitel heter Be
slutet. Vilket »beslut»? Det kan inte röra sig om 
något annat än det som antydes i Mårtens replik på 
kapidets första sida: »du vet att jag inte vill vara 
med om det där längre» — dvs. han har beslutat sig 
för att inte delta i moderns attacker mot fadern. 
Genom faderns död fokuseras fader-sonproblema- 
tiken och i tredje kapitlet, Bastun, penetrerar 
Mårten tillsammans med Skepparn problemen 
kring faderns död. När Mårten vill slå bort grubb
let säger Skepparn: »Det som hände honom kan 
hända dig, och därför måste du veta vad det var 
som dödade honom»; han ville inte låta Mårten 
slippa undan så lätt. Ur den döde faderns hand har 
han fått ett örhänge (en helhets- och centrumsym
bol); pendangen äger Monna. De två problemen, 
relationen till fadern och fadersauktoriteten och 
relationen till kvinnan, är centrala för Mårtens 
personlighetsproblematik. För denna är hans tidi
gare erotiska upplevelser och hans tidigare rela
tioner till fadersproblematiken och dess samband 
med primitiva våldstendenser (»vedergällningsar- 
ketypen») något ständigt närvarande — de behand
las i de följande kapiden (Mandala och Eldvakt). 
Kapitelrubrikerna antyder också hur dessa motiv 
fungerar: mandalasymbolen inordnar motställda 
tendenser som kämpar om herraväldet men som 
skall samverka till en helhet och inte var för sig ta 
herraväldet, och ordet eldvakt antyder både att 
»elden» från det omedvetnas vulkaniska mark 
skall hållas vid liv och att den inte får ta överhand 
och leda till eldsvåda. I sjätte kapitlet, »And
form», finns båda motiven sammanflätade och va
rierade. Lättast att se är anima-motivet: Mårten är

på väg att projicera sin anima på en verklig gestalt. 
När han kysser Monna blir han »barnmänniska» 
och slutsidans skildring är en poetisk gestaltning 
av hur animaprojekdonen i Jungs mening lyckas: 
han ser sin egen bild i alla dess varianter speglas i 
Monnas ögon och plötsligt nästan omärkligt gå 
över i Monnas bild -  animan, en del av honom 
själv, tar gestalt i en levande kvinna. Men kapitel
rubriken (Antiform) fokuserar den andra aspek
ten: handlingsimpulserna på gott och ont. Mårten 
har identifierat sin fadersproblematik med Ham- 
letdramat. Mårten kontrasterar handlingskrav och 
förakt för handlingen hos Hamlet. Handlingskra- 
vet leer till våld och död och nazism. »Hamlet 
ensam är ärlig. Där har du den blinda handlingens 
form och motform, temata som korsas, och i skär
ningspunkten sker ett offer.» Efter animap ro jek- 
tionen får handlingsproblematiken ett slags lös
ning: »Om jag också inte skulle kunna göra något 
annat vill jag göra henne lycklig.»

Nu är alla faktorerna i Mårtens problem presen
terade och i sjunde kapitlet ger en saga från barn
domen en symbol för hur lösningen, den ideala 
lösningen skall ske. Sagan om Prins Hatt under 
jorden fångar upp alla trådarna, »framtiden fanns i 
sagan» och den komplicerade kamp som återstår 
antydes. En viktig tolkning av sagans innebörd har 
Fagerberg lämnat i en uppsats från 1966: »I Hök
natt, där den stackars Monna befann sig i samma 
situation (dvs. att behöva återuppväcka sin man till 
livet), var underjorden mannens hjärna. Också i 
Prins Hatt söker flickan efter sin man, hon måste 
våga sig ner i mörkret och hålorna under ängen där 
hasselbusken med de spelande löven växer.» (Cit. 
i avh. s. 75) I själva verket ger sagan och faderns 
och systerns kommentar moment för moment den 
viktigaste förklaringen till vad som sker i roma
nen.

Vad som sker i de återstående åtta kapitlen är 
att Mårtens personlighetskamp fördjupas och vid
gas. Guldmakarna (kap. 8) fortsätter mandalasym- 
boliken, kampen om ett centrum, där till en bör
jan animaarketypen problematiseras: kvinnan och 
kärleken ter sig bara som fetischer, fetischer är 
bara ett falskt mål för något annat — här bara 
antytt i ett närmast religiöst formelspråk. Men 
Mårten som hela tiden (t. o. m. när hans drömmar 
analyseras) själv driver analysen vidare, stannar i 
kapitlets sista replik vid Hamlet-problemet: femte 
akten i dramat är ett nederlag där det gamla, våld 
och vedergällning, triumferar.

Låtsasstenar i skorna (kap. 9) erinrar om hur 
Mårten som fyraåring försäkrar sig om trygghet 
hos modern och som treåring skapar sig fantasifi
gurer som lekkamrater. Och i båda fallen är det 
fråga om en överströmmande inre glädje. Faderns 
lätt snusförnuftiga förklaringar till fantasifigurerna 
är »en teori utan skratt». Kapitlet markerar vad
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som saknas och som måste fa komma med i den 
vuxne Mårtens utveckling: glädjen.

I Afrodites hop montering (kap. io) konfronte
ras Mårten med Zen-buddhismen. I Guldmakarna 
försökte Mårten att på analysens väg lösa sina pro
blem — utan att nå målet. Nu vädras den teoretis
ka spekulationen ut — i stället gäller det att nå den 
plötsliga klarhet, den »isklara glädje» som kan nås 
genom Zen. Det är svårt att tolka den kryptiska 
kapitelrubriken — »Hopmontering» låter så me
kaniskt — och »Afrodite»? Är det kärleksgudin
nan som hopmonterar eller hopmonteras? Om 
kärlek handlar det : geischan Miyo möter Torin 
som hon älskar och vill dö tillsammans med, och i 
den krysantemumodlardans som Mårten utför 
som en marionett är det Miyo som rör hans fötter 
samtidigt som hon spelar krysantemumodlarens 
älskade, som i slutscenen växer upp ur Mårtens 
utrunna hjärna. Kanske är dansens enkla innebörd 
att hjärnan måste »rinna ut» (intellektualismen 
undanröjas) för att kärleken skall växa upp.

Det elfte kapitlet, Skuggträden, handlar om 
månaderna fram till bröllopet, en period då skugg
träden hela tiden var i Mårtens tankar -  »ända 
fram till den katastrof som skulle inträffa». Skugg
träden är snabbväxande träd som måste planteras 
först för att sedan ge det skydd mot solen som 
kaffeplantorna behöver. Insatta i den allmänna 
jungska symbolik som boken rymmer förefaller 
deras samband med skuggarketypen tämligen gi
vet. I skuggträden har det destruktiva, farliga i 
skuggarketypen så att säga domesticerats, bragts till 
nyttig användning som skydd för »det växande». 
Genom att kapitlet berättartekniskt består av 40 
fragment utan direkt kronologiskt samband, vid
gas bokens problematik: de olika motiven får till
fälle att nyckfullt spela in och syntesen, samman
fattningen blir öppen, icke entydig och låst. Denna 
trend förstärkes genom följande kapitel, Bekän
nelse, som bryter den objektiva sceniska berättel
sen helt genom att föra in ett metaperspektiv, där 
författar jaget direkt diskuterar romanen och dess 
form; »bekännelsen» för in bokens problem i för
fattarens och läsarens verklighet och gör bokens 
lösningsförsök, dess program för samlevnad, till 
något som skall prövas och fungera i allas verklig
het och underkastas de villkor och val som gäller 
för alla. Härigenom markeras också att det gran
diosa, sammanfattande slutkapitlet, Närhet (nr. 
14), som i manus följde närmast efter Bekännelse, 
i viss mån också lämnas öppet för olika tolkningar.

Kapitlet Närhet är oerhört symbolrikt och skul
le kräva en detaljanalys. Det är två händelser som 
relateras. Först Mårtens och Monnas bröllop. 
Grovt talat ges här lösningen på det erotiska pro
blemet. Resten av kapitlet handlar om »katastro
fen»: Mårten bevistar med sina vänner en tjur
fäktning och blir nedslagen av en soldat. Här ges

slutfasen i bokens andra huvudproblematik: agg
ressions- och dödsdriftsarketyperna, faderns död 
och vedergällningsarketypen. Och lösningen an
tyds genom kapitelrubriken: i »närheten» ligger 
ett balanserande på gränsen till det oerhörda, de- 
struktionen, tomheten, döden. »Monna räddade 
genom att älska», heter det men också: »Lusten att 
döda måste döljas i oförstådda ord redan på pyra
midernas tid», och nu finns andra sätt: »alla kom 
till bilarnas landsvägsmässa». Att Mårten blir ett 
offer är kanske också ett (snarast omedvetet) val; 
»eftersom han inte hade rest sig upp för att hylla 
matadoren tyckte gruppens ledare att det var enk
last att välja honom». Har individuationsproces- 
sen hos Mårten förts till ett lyckligt slut? Har han 
nått »helheten» och förmått integrera jaget och 
icke-jaget i ett »Selbst», eller inträffar den kata
strof som Jung ser som en följd av att jaget blir 
identiskt med »das Selbst» och upptar hela det 
omedvetna i sig? Slutscenen i kapitlet antyder 
närmast det senare alternativet. Men i avslutnings- 
vinjetten vilar Mårtens huvud i Monnas knä, hon 
böjer sig »skyddande» över det och — »pärlorna 
rullade i örhängenas burar». Det sinnrika örhäng- 
et, där pärlan rör sig så att dess yta hela tiden går 
genom burens mittpunkt, är romanens kanske vik
tigaste individuationssymbol, den är symbol för 
det sluttillstånd där centrum nåtts och mandalans 
mittfigur är färdig.

Efter slutraden om pärlorna i örhängenas burar 
följde som nämnts kapitlet Spjälsängen (mot Fa
gerbergs intention placerat som nr. 131 tryckver
sionen). Det är inte orimligt att uppfatta Mårtens 
spjälsäng som en bild av buren med pärlan. Tidiga
re i boken har Spjälsängen kallats »nådens gåva» 
och »det avtonande sista». Mårten är bara tjugo 
månader gammal och det »bekymrar honom föga 
att han är fånge bakom sängens spjälstaket; han vet 
inte att det finns barnsängar som man själv kan 
kravla sig ur». Om kapitlet kallas »nådens gåva» 
och det »avtonande sista» så ligger tonvikten 
knappast på att Mårtens utveckling börjar här, 
utan snarare på att detta kapitel tecknar ett slags 
balanserat ideal: Mårten är trygg i sin omgivning, 
leksystern har ännu inte lärt honom »att man kan 
ta vad man vill ha», man och kvinna lever i harmo
ni, modern har projicerat sin animusgestalt och 
fadern, som i sina lärda studier känner sig som 
vore han »åtminstone tre tusen år gammal», upp
lever något sällsamt när han möter den knappt 
tvåårige Mårten i trädgården: då »älskar han sin 
son med smärtsamt vemod, en bit av honom för
yngras till knappa två år, och han känner kontakt 
med moder jord, den åtråvärda». — Att detta slut
kapitel efter förlag spåtryckningar flyttats före kap. 
Närhet ändrar knappast något i sak: den rullande 
pärlan i slutvinjetten till kap. Närhet bär ensam 
samma symbolik.
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En helhetsanalys av romanen liknande den jag 
här skisserat saknas helt i avhandlingen. Om Rön- 
nerstrand hade gjort ett försök att tolka boken 
sådan den föreligger och inte som om den vore en 
lätt förvirrad biografi över Mårten, skulle hans 
många tolkningsuppslag på ett helt annat sätt ha 
bidragit till att fördjupa bilden av diktarens 
världsbild sådan den gestaltats i romanen. Han 
skulle ha kunnat ge helt andra accentueringar av 
de olika inslagens vikt och betydelse och därige
nom undvikit att överbetona inslag som nu i sin 
renodling ter sig minst sagt dubiösa. Till de inslag 
som överbetonats hör framför allt alkemien och 
vegetationsriterna eller fruktbarhetsoffren. Att 
tolka föreningen med Monna som det »alkemis- 
tiska bröllopet» är närmast meningslöst, när det 
egentligen är fråga om Mårtens psykologiska och 
livsåskådningsmässiga problematik (s. 59). Den 
alkemistiska bilden står inte som slutmål utan fun
gerar bara som bildspråk och symbol. När Mårten 
i Guldmakarkapitlet säger: »Nu närmar jag mig 
centrum, ensam», så förklaras det av den alkemis
tiska symboliken: centrum står för den alkemistis
ka förvandlingens mål, motsatsernas förening, 
menar Rönnerstrand (s. 57). Men repliken står i 
ett klart samband med den resonemangsutveck- 
ling som Mårten håller på med — han vill gå utan
för och förbi Skepparns attityd och utveckla sin 
egen teori om fetischismen, där kvinnan och kär
leken till henne betraktas som fetischism. Enligt 
Stekels fetischismteori består fetischismen i att 
hårflätor blir surrogat för det egentliga intresset 
som gäller kvinnan. När Mårten vill gå steget vida
re och se också kvinnan som fetisch, som surrogat 
för något annat så närmar han sig den halvt reli
giösa, halvt existentiellt psykologiska grundsyn 
som sedan närmare utvecklas i det Zen-buddhis- 
tiska avsnittet och i slutkapitlet Närhet. Genom 
att mera intressera sig för de kulturhistoriska ku
riositeterna i bilder och symboler än att verkligen 
fördjupa sig i den hårda problematik som Fager
berg brottas med i boken och som symbolerna än 
ironiskt och spexartat, än djupt allvarligt försöker 
ge uttryck åt, kommer Rönnerstrand aldrig åt vad 
som »händer i Höknatt».

Vad jag finner mest missvisande är den överbe
toning av fruktbarhetsoffer och vegetationsriter 
som Rönnerstrand råkat in i. »Mårtens liv — en 
vegetationsmyt om liv, offerdöd och pånyttfödel
se» heter ett långt avsnitt, där Frazers schema 
återfinnes i Prins Hatt-sagan, i faderns och i Mår
tens död, i Hamlet-dramat och i »drömmen om 
dödandet av vråken» och naturligtvis i själva ro
mantiteln: under »höknatten» dödades enligt Ihre 
en hök.

I fråga om drömmen om vråken är tolkningen 
vag och intetsägande. Kanske är den en motsva
righet till fruktbarhetsriterna i Den gyllene grenen,

sannolikt är den en parallell till hökoffret för att 
livet skulle komma tillbaka, skriver Rönnerstrand. 
Men det är Monna som drömmer, hon erinrar sig 
sin dröm när hon funderar över Mårtens överlägs
na ironi och konstlade attityd: kanske skulle han 
inte behöva dessa skydd mot »hjärtats fattigdom», 
kanske skulle han kunna förvandla kärlek till liv. 
Och som en fortsättning på dessa tankegångar 
kommer minnet av hennes dröm: Mårten försöker 
förgäves döda vråken genom att slå den mot en 
enbuske och hon själv griper in och dödar vråken 
mot en sten. Det är en kvinnas dröm och Monnas 
kamp gäller den manliga principen, vad Jung 
ibland kallar Logos, den manliga intellektualis- 
men. Vad hon dödar i drömmen är vad hon måste 
hjälpa Mårten att övervinna hos sig själv.

Att fruktbarhetsoffer och vegetationsriter finns 
inflikade i sagan om Prins Hatt är möjligt; att 
Fagerberg i en uppsats parallelliserar den med 
Demeter-motivet hos Frazer gör det troligt. Men 
också här ligger det för romanen väsentliga i vad 
Fagerberg i samma uppsats själv poängterar: för 
Monna var den underjord hon måste våga sig ner i 
och bekämpa »mannens hjärna» — rimligtvis en 
omskrivning för intellektualismen (avh. s. 75).

De talrika anspelningar på vegetationsmyter i 
Höknatts anknytningar till Hamletdramat som 
Rönnerstrand vill påvisa i ett starkt hypotetiskt 
avsnitt (mer än ett dussin »kanske», »sannolikt» 
etc. på knappt två sidor!) är närmast vilseledande; 
vad Hamlet spelar för roll i romanen lyckas han 
bättre antyda i ett senare avsnitt (jfr. s. 77-79 och
s. 139-144)·

Tanken att faderns död är ett fruktbarhetsoffer 
som resulterar i att den sexuellt lättsinniga Ebba 
återfår sin fertili tet (s. 77), är minst sagt abstrus, 
och markerar i vart fall bara ett sidomotiv utan 
poängterat samband med huvudhandlingen. Till 
det centrala i Rönnerstrands interpretation av ro
manen hör däremot att Mårtens död är ett frukt
barhetsoffer. Lättvindigt identifieras Mårten med 
Hamlet och Kristus och tjuren -  alla offer i frukt- 
barhetsriter (not 39 till s. 81). Och med en lätt 
glidning i tankegången dras slutsatsen att om Mår
tens död är ett fruktbarhetsoffer så skall han åter
uppstå (Kristus uppstår — men hur är det med 
tjuren, Hamlet och höken?). Framför allt glöms 
det bort att tanken på fruktbarhetsoffret utdömes i 
ett parti av Mårtens inre monolog i slutkapitlet, 
citerat med alla motinstanser bortklippta på s. 80 i 
avhandlingen. Det talas uttrycklingen om »frukt- 
barhetsoffrets falska analogi; en färdig sak för andra 
och dunklare behov» (kurs. här). Mårten som gjort 
upp med alla »färdiga saker» har alltså också ge
nomskådat offerritualen och han frågar efter vä
sentligheter i sitt och allas verkliga liv: »Var finns 
då människan? Mötet mellan jaget och icke-jaget, 
taos gångjärn.» Svaret, det som Mårten måste se
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som det väsentligaste, ges i följande stycke. Balan
sen mot döden finns i »bilarnas landsvägsmässa» 
— men vad Mårtens tankar slutar vid är: »Monna 
räddade genom att älska». Höknatts livsproblema- 
tik följer Jung och inte Frazer.

Rönnerstrands spårsinne och inträngande kän
nedom om de tankevärldar Fagerberg botaniserat 
ur är imponerande. Ändå liknar han en kortspela
re med alla trumf på hand som sakar det mesta 
utan att ta hem spelet.

Nils Åke Sjöstedt

Örjan Torell: Litteraturen som karaktärs danare. En 
presentation av sovjetisk litteraturpedagogik. (Skrif
ter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutio
nen vid Uppsala universitet, 7.) Lundequistska 
Bokhandeln, Uppsala i distribution. Uppsala 
1979·

Örjan Torells avhandling har ett dubbelt syfte. 
Boken vill ge en beskrivning av litteraturundervis
ningen i den sovjetiska skolan på 1970-talet, och 
samtidigt visa på lärdomar som vår svenska littera
turpedagogik kan dra ur de sovjetiska modellerna. 
Det är den första punkten i programmet som spe
lar störst roll i avhandlingen, och det är också med 
den som Torell har lyckats bäst.

I ett par inledande kapitel skisserar Torell hur 
den 10-åriga obligatoriska skolan i Sovjet har vuxit 
fram, vilka dess administrativa ramar är, och hur 
litteraturämnet är inplacerat i systemet. Det fram
går att modersmålsämnet är delat i två separata 
ämnen — ryska, litteratur — fr. o. m. fjärde klass, 
och att deras sammanlagda timtal i io-årsskolan i 
Sovjet ligger nära det totala timtalet svenska i en 
svensk skolutbildning som slutar med 3-årigt gym
nasium.

Huvuddelen av avhandlingen består av en ge
nomgång av den sovjetiska läroplanen för littera
turundervis ningen och av den läroboksserie för 
litteraturämnet som används i ryska skolor. Efter
som läroplanen är utomordentligt detaljerad -  
med några obetydliga undantag är det angivet 
exakt vilka verk som ska läsas i de sju årskurser 
som det gäller och exakt hur många undervis- 
ni ngstimmar som vart och ett av dem ska ägnas — 
kan Torell förse oss med en praktiskt taget full
ständig förteckning över den sovjetiska skolans 
litteraturpensum. Det visar sig vara imponerande 
omfångsrikt.

Torell redovisar hur den sovjetiska litteratur
undervisningen är uppbyggd som ett studium av 
enskilda verk i klasserna 4-7 och som ett studium 
av verk inom ramen för en sammanhållen littera
turhistorisk kurs i de tre högsta. Han påvisar att 
litteraturteoretiska insikter och poetikens begrepp

förs in i betydande omfattning, och att man gör 
ambitiösa försök att integrera teorin i det konkreta 
litteraturstudiet. Speciell uppmärksamhet ägnar 
Torell — som titeln på hans avhandling antyder — 
åt den sovjetiska betoningen av litteraturens fost
rande funktion och de uttryck som den får i läro
plan och lärobok. Särskilt genom en granskning av 
läroböckernas författarpresentationer och instude- 
ringsfrågor ger han oss en klar föreställning om 
hur eleverna uppmuntras att acceptera/identifiera 
sig med hållningar och karaktärer som kan bidra 
till deras kommunistiska fostran. Glimtar ur den 
ämnesmetodiska debatten i Sovjet och exempel på 
hur undervisnings serier om enskilda författarskap 
kan vara upplagda avrundar skildringen av den 
sovjetiska litteraturundervisningen. Den höga am
bitionsnivå som präglar undervisningen kopplas 
på ett intressant sätt samman med sovjetisk begåv- 
ningssyn, som sägs representera en mer optimis
tisk uppfattning om människors utvecklingsbarhet 
än den som är gängse i väst.

Torell ägnar ett kapitel åt frågan, vilka resultat 
som den sovjetiska litteraturundervisningen fak
tiskt når. Både sovjetisk statistik och pedagogisk 
debatt och västerländska iakttagares observationer 
(däribland Torells egna) används för att belysa 
problemet, men naturligt nog visar det sig vara 
svårt att bedöma hur effektiv undervisningen är i 
praktiken. (Sovjetunionen deltar inte i internatio
nella evalueringsprojekt på skolans område.) 
Säkert har emellertid Torell rätt när han hävdar, 
att läs- och skrivsvårigheter spelar en helt obetyd
lig roll i de högre klasserna i Sovjet. (Mindre över
tygande är det, att han vill ge den omfångsrika lit
teraturkursen en stor del av äran för detta. Det 
verkar minst lika trovärdigt när Susan Jacoby i 
Skolan i Sovjet anför den intensiva skriv- och läs- 
träningen i de sovjetiska småklasserna som den 
mest väsentliga förklaringen.)

I sitt kapitel om undervisningens effektivitet 
refererar Torell också sovjetiska litteraturpedago
gers klagan över elevernas ytliga litteraturförstå
else och oförmåga att tillämpa sina färdigheter i 
litteraturtolkning på verk som inte studerats i sko
lan. Han sätter svagheterna i samband med den 
sovjetiska skolans bristande intresse för att knyta 
an till elevernas erfarenhetsvärld.

Avhandlingen mynnar ut i ett slutkapitel där 
den sovjetiska li tte ra turund ervis ningen spelas ut 
mot den svenska -  både mot den av SÖ knäsatta 
och mot en alternativ svenskpedagogik av Lunda- 
gruppens modell. Det är framför allt den omfångs
rika litteraturkursen i Sovjet och den starka sats
ningen på litteraturens personlighetsfostrande 
funktion som attraherar Torell.

Torells avhandling innehåller ett personligt och 
polemiskt element; ett delmål är ju att visa vad vi


