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328 Övriga recensioner

den tidens böcker. Låt barnens egen fantasi få 
illustrera böckerna och låt dem skapa sina egna 
inre bilder, löd hennes uppmaning.

Med en marxistisk grundsyn utreder Gert Z. 
Nordström omslagens funktion hos några moder
na svenska ungdomsromaner. Den slutsats han 
kommer fram till är att det råder en motsättning 
mellan innehåll och förpackning i den seriöst in
riktade ungdomslitteraturen. Men den slutkom
mentar hans uppsats mynnar ut i hänger delvis i 
luften, eftersom läsaren lämnas helt okunnig om 
hur stort det material är som ligger till grund för 
hans studie.

Som framgår spänner bokens olika bidragsgiva
re över ett brett register. Teoretiska och analyse
rande uppsatser omväxlar med mer refererande 
och debatterande. Att även en del kontroversiella 
åsikter framförs gör inte läsningen mindre stimu
lerande.

Lena Kåreland

Lars Lönnroth: Den dubbla scenen. Muntlig diktning 
frän Eddan till ABBA. Bokförlaget Prisma, Sthlm 
1978.

Lars Lönnroths Den dubbla scenen, med underru
briken »Muntlig diktning från Eddan till ABBA», 
är en i vår litteraturvetenskap ovanlig typ av bok. 
Kärnan i den digra volymen utgörs av tolv kapitel, 
vart och ett med en bestämd kortare text i cen
trum. Som titeln anger är den kronologiska spänn
vidden mycket stor, från eddapoesins Völuspd till 
poplåten Money, money, money! Däremellan finner 
man i tur och ordning: en episod ur Heimskringla; 
folkvisan Herr Olof och älvorna; en psalm från re
formationstiden: Vår Gud är oss en väldig borg; 
Bellmans epistel 81, »Märk hur’ vår skugga»; H. 
C. Andersens saga Svinaherden; gluntsången 
»Minns du hur ödet oss förde tillhopa?»; den poli
tiska kampdikten Arbetets söner; Evert Taubes Fri
tiof och Carmencita; en folksägen om Frimurarna i 
Vissefjärda, upptecknad på 1930-talet; Erik Linde
grens poem Arioso.

Med ett markant undantag — folksägnen om 
frimurarna -  rör det sig alltså om för en allmän- 
orienterad svensk publik mer eller mindre välkän
da texter. Tre är prosastycken, de återstående 
verskonst, i flera fall tonsatt. Särskilt Lindegrens 
Arioso kan förefalla som en främmande fågel i en 
omgivning av »muntlig diktning». Skälet till poe
mets närvaro i boken är emellertid, att det ses 
under aspekten »recitation».

Alla tolv kapitlen har en likformig uppbyggnad, 
varierad efter omständigheterna. De inleds med 
att texten i fråga återges i sin helhet, »med infor
mation om källa, eventuella texträttelser etc.»

(26) . Vi får därefter »en utredning av de omstän
digheter under vilka denna text eller denna genre 
förmedlats till sin publik» (26-27). Avsnitten om 
Taube och A BBA  ger sålunda anledning till utför
liga redovisningar av de offendiga underhållnings- 
formernas och nöjesindustrins metamorfoser i 
vårt sekel. Till sist följer så i varje särskilt fall »en 
detaljerad textanalys i vilken struktur, formele
ment och ideologiskt ’budskap’ studeras». Denna 
närläsning har en modest »strukturalistisk» karak
tär och går gärna ut på att urskilja enkla »binära» 
motsättningar. Lönnroth avstår uttryckligen från 
att använda » s tru k turali s mens tekniska jargong»
(27) , vilket man bör räkna honom till förtjänst. 
Textanalysen är emellertid inget självändamål. 
Lönnroths ambition är hela tiden att relatera den 
till mottagarsidan, publikens erfarenheter, för
väntningar och identifikationsmöjligheter.

Det säger sig självt att författaren inte kan täcka 
sitt väldiga fält med egen forskning annat än punkt
vis. Eftersom boken heller »inte i första hand» är 
»skriven för akademiska specialister» (26), har 
den också på många håll kommit att fyllas med 
vetenskapligt allmängods. Kapitlet om Völuspd re
fererar och citerar sålunda utförligt en isländsk 
berättelse om en viss Norna-Gest liksom skild
ringen i Erik den rödes saga av en s. k. vala (33-36). 
I avsnittet om en episod i Heimskringla meddelas 
bl. a. elementära fakta ur diskussionen om »fripro
sa» (mundighet) gentemot »bokprosa» (skriftlig
het) i de isländska sagatexterna (61-62). I sam
band med Lindegrens Arioso ges en exposé över 
den »lyriska modernismens historia» (330) ända 
från Charles Baudelaire. Allt detta är naturligtvis 
överflödigt i en rent vetenskaplig framställning. I 
samband med diskussionen av Arbetets söner och 
vändningen »den förödande / Guldkalfvens stod» 
får vi rentav ett långt citat från Bibelns berättelse 
om guldkalven i 2 Mosebok 32. Denna upplägg
ning tycks vara ämnad att göra varje kapitel om en 
enskild text till ett avrundat helt, till en fyllig och 
lättläst presentation av den genre och den epok 
det gäller. Det bör också sägas att Lönnroth på det 
hela taget lyckats väl i denna avsikt. Han visar en 
aktningsvärd orientering på de vitt skilda fält där 
han rör sig och integrerar fyndigt sina insikter till 
något av en helhetsbild.

I sin appell till en vidare läsekrets än de akade
miska specialisternas tycks mig emellertid Lönn
roth ibland hemfalla åt ett kåserande, som knap
past hör hemma ens i ett arbete med mera popu
lärt syfte. I diskussionen om Vår Gud är oss en 
väldig borg introduceras dagens psalmsjungande 
menighet i följande situation:

»Man sitter i kyrkbänken och hör orgeln into
nerà som signal att det åter är tid för församlingen 
att vakna och brista ut i sång. Man fumlar efter
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psalmboken och spanar efter numret på anslags
tavlan. Aha, nummer 124! Efter några sekunders 
febril bläddring har man funnit texten. Men vad 
betyder nu den här lilla stjärnan som står framför 
varje strof? Jovisst ja, man skall stå upp. Resten av 
menigheten har visst redan kommit på benen. All 
right då, man får väl masa sig upp. Nu klämmer 
vi i, alla på en gång: Vär Gud är oss en VÄL-dig 
borg ...»  (114-115).

Det är säkert träffande, det är rentav lustigt. Och 
denna passus har självfallet ett i och för sig vällov
ligt syfte: att understryka kontrasten mellan vårt 
eget ofta indifferenta eller tankspridda förhållande 
till psalmen och de tidiga, kampberedda luthera
nernas djupa engagemeng. Men nog får den be
traktas som en lite yvig spaltfyllnad.

Textanalysen av Arioso utmynnar i en kommen
tar till slutraden »mer / och mer / INOM oss, // 
mer / och mera / DU», så lydande:

»Om mottagaren kanske i vissa ögonblick kän
de en skräck över att uppslukas av denne passio
nerade älskares retorik, så får hennes självkänsla 
här en chans att breda ut sig. I stället för att se sin 
egen ensliga jungfrukammare invaderad blir hon 
själv härskarinna över skaldens inre landskap. För
förelsen är fullbordad.» (353).

Tala om inlevelse! I hurtfriska vändningar invade
rar Lönnroth själv scenen, den »ensliga jungfru
kammare», där en lyssnerska anammar Erik Lin
degrens suggestiva recitation a v Arioso.

Det senast åberopade citatet kan i sin mån illustre
ra det begrepp som Lönnroth har valt som över
gripande ram för hela sitt arbete: »Den dubbla 
scenen». I inledningskapitlet, som har just denna 
rubrik, utvecklar han med några enkla och slående 
exempel, hur begreppet kan tillämpas på situatio
ner med muntligt framförd diktning. Låt oss, före
slår han bl. a., »betrakta en mor som blivit inkallad 
till barnkammaren för att på sängkanten berätta 
sagan om Rödluvan». Om hon »är en god aktör 
vet hon hur hon skall göra texten mer spännande 
för sin publik genom att t. ex. tala med grov röst 
och se hotfull ut när hon framsäger vargens repli
ker». Med denna »moderns dramatiska framställ
ning», denna regi, »sammansmälter då för barnet 
scenen för berättandet — barnkammaren — med 
scenen i berättelsen — mormors stuga.» (8-9). Vi 
befinner oss med andra ord på »den dubbla sce
nen».

Mot denna beskrivning är väl i och för sig inget 
att invända. Men det skulle kunna hävdas att 
Lönnroth tillämpar begreppet »den dubbla sce
nen» för snävt, att det ingalunda har någon speci
fik giltighet för de situationer med föredragande 
och lyssnare som han närmast är inriktad på. Tän-

kom oss att barnet har blivit några år äldre och kan 
läsa sagor tyst för sig självt. Också då bygger det på 
grundval av texten och sin egen erfarenhet upp en 
scen, visserligen en »inre scen», som kanske inte 
projiceras ut i det omgivande rummet, men säkert 
ibland kan göra det. I själva verket är väl denna 
form av inlevelse en förutsättning för all effektiv 
kontakt med litterära texter, antingen det gäller 
barn eller vuxna. En medverkan som moderns av 
Lönnroth beskrivna, med dess fragmentariska 
dramatisering, kan självfallet accentuera situatio
nen. Men i princip finns »den dubbla scenen» 
alltid närvarande, även om vi som ensamma läsare 
själva måste sköta »insceneringen» efter växlande 
förmåga.

Med sitt begrepp »den dubbla scenen» avser 
Lönnroth ofta helt enkelt åhörarens sätt att mer 
eller mindre igenkänna sig själv i textens personer, 
i den verklighetsbild den ger och de problem den 
ställer. Han tangerar här, eller rör sig helt inom, 
den under senare år så aktuella receptionsforsk- 
ningen. Så mycket mera saknar man en diskus
sion av den intrikata problematik som denna livak
tiga forskning har att brottas med. Den borde ha 
högsta relevans för Lönnroths arbete.

När det gäller receptionen av (i Lönnroths fall) 
en muntligt framförd text, och särskilt en äldre 
sådan, är forskaren hänvisad till att »försöka leva 
sig in både i den miljö där genren först skapades 
och i den miljö där den text man intresserar sig för 
blev framförd för sin publik» (19). Han måste, 
som Lönnroth också uttrycker sig, »ta fantasin till 
hjälp för att rekonstruera framförandesituationen 
och den sociala kontexten» (110; mina kursive
ringar). I mina ögon får det anses legitimt, i prin
cip. Å andra sidan är det lika ofrånkomligt att 
granska underlaget för och rimligheten av de 
kombinationer som görs. Det är inte utan att 
Lönnroths inlevelse och fantasi stundom tycks för
lora fotfästet i den verklighet som kan urskiljas. 
Jag far här nöja mig med några exempel, som 
samtidigt ger typiska prov på Lönnroths aspiratio
ner med sin bok.

För Völuspds del lämnas kvädets tillkomsthisto
ria därhän; det anses annars vanligen ha skapats 
någon gång under 900-talet, kanske snarast mot 
slutet. Vad Lönnroth inriktar sig på är framföran
desituation och reception i 1200-talets Island. I 
suggestivt bestämda vändningar talar han om »hur 
diktens recitatör i sin roll som valan bygger upp en 
bild av Midgårds skapelse i sin publiks medvetan
de» (37). »I sin roll som hednisk spåkvinna upp
manar recitatören sin publik av isländska bönder, 
hövdingar och trälar att lyssna till den berättelse 
om forntidens öden som Oden bjudit henne att 
förtälja.» (48). Det heter med livlig konkretisering 
av situationen, att valan talar med »en manande, 
mässande stämma som genombryter festsalens
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larm», och riktar sig till en åhörarkrets, som kan
ske »i verkligheten» var »en grupp druckna bön
der» (40). Till sist inskärps betydelsen av att be
trakta Völuspd »inte som en filologisk ruin» utan 
»som föreställning, som socialt evenemang» (52).

Nu är emellertid förhållandet det, att vi inte vet 
ett dugg om hur Völuspd, eller andra eddakväden, 
framfördes i 1200-talets Island — det var då som 
denna poesi i antikvariskt nit samlades och upp
tecknades, av Snorre Sturlason och andra lärdoms- 
idkare. Vi vet inte ens om de överhuvud taget 
framfördes, allra minst »som föreställning, som so
cialt evenemang». I varje fall tiger de eljest ganska 
rikt flödande isländska källorna om den saken. 
Som bakgrund och ett slags dokumentering av den 
framförandesituation som Lönnroth tänker sig för 
Völuspäs del, väljer han en skildring i Erik den rödes 
saga av hur en spåkvinna på Grönland, kallad 
»Lill-Valan», placeras i ett högsäte för att med sejd 
yppa sina insikter om de närvarandes kommande 
öden och om s körde utsikterna. Hon får därvid 
assistans av en yngre kvinna, som efter någon tve
kan sjunger »den trollsång som kallas Vårdlock», 
och som var nödvändig för sejdens syfte (35-36). 
Men det rör sig ju här om en flera hundra år äldre 
tid än det 1200-tal som Lönnroth talar om. Veter
ligen fanns det under detta senare, sedan länge 
kristna skede, ingen kvinna på Island, som kunde 
mer eller mindre identifiera sig med valans »roll 
som hednisk spåkvinna» i Völuspd.

Också Lönnroths bedömning av hur 1200-talets 
isländska publik skall ha recipierat dikten och 
anammat dess budskap har minst sagt diskutabla 
inslag. Hans utgångspunkt tycks vara, att man 
framför allt inte i första hand har fattat Völuspd 
som den mytologiska och eskatologiska vision den 
är. Nej: »Vad Vqluspas lyssnare upplever under 
recitationen är hur landnåmstidens lyckorike går 
under men återigen upprättas — förutsatt att man 
accepterar den hierarki av värden som råder i höv
dingens festsal.» (50-51). Naturligtvis är det möj
ligt, att associationer kan ha gått i den riktningen. 
En dikt som Völuspd med dess arketypiska kurva 
födelse-undergång-återuppståndelse erbjuder sig 
lätt som identifikationsobjekt för skilda tiders 
människor. Förmodligen skulle många av oss i dik
tens Ragnaröks-vision kunna se ett symboliskt ut
tryck för farhågor, som kan förefalla oss mer aktu
ella nu än omkring år 1000. (Å andra sidan står vi 
kanske mera främmande för återuppståendelse- 
aspekten av myten.) Lönnroths koppling mellan 
Völuspd och Islands historia, för de isländska mot
tagarnas del, är som sagt tänkbar, men den är en 
ren hypotes och kommer att så förbli.

Andra av hans funderingar kring receptionen av 
Völuspd uppnår knappast ens den rimliga hypote
sens nivå. Valan riktar sig till åhörarna med apo
strofen: »Hör mig, ni alla / heliga släkten, / högre

och ringare / Heimdalssöner» — uppenbarligen 
med anknytning till eddadikten Rigsjpulas myt om 
att guden Heimdal med olika mödrar är anfader 
till samhällsklasserna, både trälar, fria bönder och 
jarlar. Enligt Lönnroth appellerar hon därmed 
»förmodligen särskilt till de lägre ståndens sociala 
ambitioner» (41). Det är svårt att inse meningen 
med att lägga in en så speciell effekt av valans 
allmänt hållna apostrof — som därtill är i full över
ensstämmelse med eddamytologin i övrigt.

En förklaring till denna sist citerade utläggning 
är möjligen, att Lönnroth redan har i sikte den än 
mer specifika receptionsaspekt, som han några 
sidor längre fram kommer att tillämpa på diktens 
sjätte strof. Det heter i denna, att makterna gav 
namn »åt natten, / åt nedan och ny, / åt morgon 
och afton, / åt middag och kväll». Lönnroth kom
menterar: »Det lönar sig inte att tolka valans ord 
som något slags föreläsning i populär astronomi. 
Däremot lönar det sig att tolka hennes ord som ett 
försök att i mytens form legitimera den indelning av 
arbetsdagen som gällde på isländska gårdar under 
större delen av medeltiden.» (46). Idén att Völuspd 
här skulle representera ett slags förtäckt arbetsgi- 
varideologi ter sig som en närmast parodisk till- 
lämpning av en »kritisk» eller »symptomatisk» 
(Atle Kittang) läsning. Varför skulle man för öv
rigt behöva mytologiskt »legitimera» det för alla 
uppenbara faktum, att dygnet har morgon, mid
dag, kväll och natt? Någon som helst tonvikt just 
på »arbetsdagen» finns heller inte i denna passus.

För balladen om Herr Olof och älvorna väljer 
Lönnroth en version upptecknad efter soldat
hustrun Greta Naterberg i Slaka socken i närheten 
av Linköping. Han redovisar förtjänstfullt omstän
digheterna kring denna uppteckning, som ägde 
rum år 1812. Syftet är nu att söka komma under
fund med hur visan recipierades inte i den medel
tida omgivning, där den ursprungligen tillkommit, 
utan i Greta Naterbergs egen tid och allmogemil
jö. Till den ändan vill Lönnroth bl. a. reducera 
vikten av det »naturmytiska» i visan. Även i Greta 
Naterbergs version möter Herr O lof under sin ritt 
en »Elf-quinna», som bjuder honom att tråda dan
sen med henne. Men Olof »kaster sin gångare 
omkring» för att vid hemkomsten lägga sig till 
sängs: »Så hasteligen gaf han upp andan derved». 
Både hans brud och moder dör av sorg vid upp
täckten: »Så var der tre lik i Herr Olofs hus.» 
Lönnroth menar att en »naturmytisk» ballad »skil
jer sig från s. k. riddarballader endast därigenom 
att övernaturliga väsen förekommer i dem. Om vi 
ersätter älvkvinnan i Herr Olof med någon mänsk
lig ’stolts jungfru upphör den alltså att bli ’natur
mytisk’ och förvandlas till ’riddarballad’ . [ ...] Vare 
därmed sagt att vi klarar oss utmärkt utan begrep
pet ’naturmytisk ballad’.» I stället »är det intres
sant att konstatera, att Herr Olof tillhör en vanlig
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strukturell typ som vi kan kalla ’Bröllop med för
hinder’ » (96) — en typ vars »grundläggande ka
raktär» därpå skisseras.

Detta resoluta avskaffande av en välkänd bal
ladgenre torde få anses förhastat. Det naturmytis
ka är inte något underordnat utan ett konstitutivt 
inslag. Ännu vid den tid det här gäller, har på 
många håll bland svensk allmoge föreställningen 
om naturmytiska väsen av älvkvinnans art varit 
fullt levande, som något i sitt slag alldeles särskilt, 
ej att förväxla med vanliga människor. Lönnroth är 
emellertid här målmedvetet inriktad på den recep- 
tionshypotes han så småningom presenterar. Han 
tänker sig nämligen, att det »Borgere-led», där 
Herr Olof möter sin »Elf-quinna», av Greta Na- 
terbergs åhörare kan ha uppfattats »som infarten 
till en stad, dvs. antingen som det ’led’ (grind) 
borgaren måste passera, alltså stadsporten, eller 
också som den ’led’ (väg) där borgaren färdas». 
Och nu tecknas dristigt den samtida svenska all
mogens situation:

»genom städernas hastiga framväxt och borgar
klassens ökade makt hade lantborna i allt högre 
grad blivit beroende av att kunna sälja sina pro
dukter i städerna, men för att kunna göra detta 
måste de färdas ’till Borgare-led’ och passera ge
nom stadstullen. Denna färd var dock inte utan 
sina vådligheter. Bland annat samlades kring tul
larna diverse löst folk, inklusive tvivelaktiga kvin
nor som nog kunde locka den gästande bonden på 
avvägar och locka honom att svika sina närmaste.»
(104).

Med denna sinnrika tolkning av balladens 
»Borgere-led» och den därur härledda metamor
fosen av diktens »Elf-quinna» möjliggörs etable- 
ringen av »den dubbla scenen» och bonden-lyss
narens identifikation med Herr Olof och den
sammes möte med det lockande men farliga frun
timret. Det behöver knappast påpekas, att det här 
rör sig om en ren frihandsteckning. Den tycks 
ytterst vara inspirerad av den egendomliga före
ställningen, att åhörarna av Greta Naterbergs Herr 
Olof och älvorna med någon sorts psykologisk nöd
vändighet måste översätta dess värld och erfaren
heter till sina egna, mera närliggande. I själva ver
ket ligger väl diktens dragningskraft många gånger 
just i det främmande och avvikande -  vilket inte 
utesluter stark inlevelse. Barnet fängslas och 
skräms av vargen i berättelsen om Rödluvan inte i 
dess egenskap av tecken för någon mera generell 
eller välbekant fara utan just i dess egenskap av 
varg.

Också analysen av Vår Gud är oss en väldig borg 
grundar sig på en enligt min mening ytterst tvivel
aktig hypotes om »receptionen» av ett bestämt 
element i texten. Lönnroth förutsätter för sin ge
nomgång,

»att sången är tänkt att sjungas av Olaus Petris 
församling i Gamla Stan på 1530-talet, antingen i 
Storkyrkan eller någon annan lokal, men inte nöd
vändigtvis under gudstjänst utan t. ex. i förbindel
se med en politisk sammankomst med udd mot 
’papisterna’. Sångarna består till övervägande del 
av hantverkare och köpmän, varav några utan tvi
vel av tyskt ursprung [...]. Genom att sångarna 
faktiskt är ’borgare’ och bokstavligen befinner 
sig inuti en ’borg’ — den befästa staden Stock
holm — förbindes redan i första raden deras reli
gion med deras sociala hemvist och fysiska omgiv
ning, så att ’den dubbla scenen’ omedelbart kan 
träda i funktion.» (133).

»Borgen» Stockholm illustreras till yttermera 
visso med ett foto på vädersolstavlan i Stockholms 
Storkyrka, uppsatt av Olaus Petri 1535, där man 
ser staden hotad av järtecken på himlen. Även om 
man till nöds — men bara till nöds — kunde kalla 
Stockholm en borg, var den knappast en »weldigh 
borg». På vädersolstavlan ser staden faktiskt rätt 
öppen och åtkomlig ut, föga ägnad att inge den 
trygghet mot »werlden» som psalmen talar om. 
Poängen med psalmens metafor — den finns f. ö. 
också i vår Bibel av år 1541: »Herren är mijn 
klippa och mijn borgh» (2 Sam. 22: 2) — är rim
ligtvis, att Gud ter sig som en borg mera »wel
digh» än någon i sinnevärlden skådad eller tänk
bar. Lönnroth synes mig i sin något trivialt »jord
bundna» tolkning underskatta både de kämpande 
protestanternas tro på Gud som en mäktig realitet 
och deras förmåga att se metaforen »borg» (Luth
ers »Burg») just som en metafor.

I sin ambition att upprätta »den dubbla scenen» 
på ett mera handgripligt sätt hemfaller Lönnroth 
även i sina analyser av vår egen tids texter inte 
sällan till lättviktiga associationer. Om hur man på 
»30-talets svenska danshak och dansrestauranger» 
(282) identifierade sig med Fritiof och Carmencita 
heter det schwungfullt:

»När en förhoppningsfull kavaljer stegade in på 
ett sådant danshak (eller krog) för att dansa tango, 
tvangs han först passera en bister rockvaktmästare, 
eventuellt i form av någon stadig matrona, som 
uppförde sig i stil med Carmencitas mamma i visan 
(’Mamman, värdinnan, satt i vrån, / hon tog mitt 
ridspö, min pistol och min manton’). Därefter 
gällde det att höviskt bjuda upp någon ung dam 
och visa sig på styva linan som tangodansör. Och 
vad pratade man om med damen, om inte just 
svårigheten att skaffa sig ett stadigt jobb i dessa 
arbetslöshetstider? (’Skaffa mig ett jobb i er bu
tik! / Och när vi blir gifta söta ungar ska du fa’, 
osv.). Det finns alltså all anledning att tro att 
Taubes svenska publik år 1936 kände sig hemma i 
Samborombons fiktiva värld, trots exotismen!» 
(282-83).



Att ädel vagabonden Fritiofs legära propå om »ett 
jobb i er butik» skulle ha något att göra med 
svårigheten att få arbete i 1930-talets Sverige, fö
refaller att vara en bisarr tanke — frampressad av 
ivern att nästan till varje pris konkretisera begrep
pet »den dubbla scenen». Avståndet mellan 
Stockholm och Samborombon upplevdes nog 
trots allt som rätt stort.

ABBA:s breda appell till olika lyssnarkategorier 
skildras i en passus, som ger ett utmärkt prov på 
Lönnroths receptivi tet och snabba associationer. 
Glimtarna från de mest skilda håll avlöser varandra 
kalejdoskopiskt i ett otåligt, nästan rastlöst tempo, 
men ändå skickligt sammanfogade till ett slags 
tidstypiskt kulturmönster. Citatet måste bli långt 
för att kunna rättfärdiga min karakteristik av sti
len:

»Verkliga hippies, studentrevolutionärer och 
motorcykeldesperados har knappast något intresse 
för A BBA  och inte heller de som ställer sig helt 
lojala till det borgerliga etablissemanget. Däremot 
bör Stikkans kvartett rimligen kunna fascinera 
många som befinner sig i ungdomsupprorets ytter
områden; de som är »moderat» frigjorda; de som 
gärna uppträder i välklippt hippiefrisyr och mod- 
diga jeans men skräms av bisarrt och aggressivt 
uppträdande; de som på sin tid demonstrerade 
mot kriget i Vietnam och fortfarande skriver på 
protestlistor mot kärnkraftverk men ogillar mili
tanta marxister; de unga moderna teknokrater som 
i Polen arbetar för liberalisering och en självstän
dig Väg till socialismen’, i hemlighet inspirerade 
av upproren i Ungern och Tjeckoslovakien, men 
utan att våga gå så långt som till öppen revolt mot 
Sovjetunionen; de ungdomar som i Australien de
monstrerade mot den engelske generalguvernö
rens avskedande av labourledaren Gore Whitlam 
men som känner mer gemenskap med borgerliga 
nordeuropéer än med socialistiska asiater; de 
som drömmer om ’frigjorda’ utomäktenskapliga 
äventyr men samtidigt chockeras av storfamiljer; 
de som tycker att Doris Day och Frank Sinatra är 
alltför tama men att Rolling Stones och Bob Dylan 
är en smula för excentriska. Kort sagt: de många 
’vanliga’ människor som helst både vill äta kakan 
och behålla den.» (379).

Det är briljant (och kanske också en smula ko
kett) formulerat. Man far en känsla av att Lönn
roth nog träffar ganska rätt i sin karakteristik av 
ABBA:s världspublik. Samtidigt måste det onekli
gen medges, att denna passage i sina vida och 
hastiga svep är mera suggererande än argumente
rande.

Överhuvud taget är Lönnroths skildring av den 
muntliga diktens reception, hans etablerande av
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»den dubbla scenen», genomgående byggd på in
tuition, på inlevelse och fantasi. Det gäller Völuspd 
likaväl som Money, money, money! Inte i något fall 
kan faktiska mottagarreaktioner åberopas. (Exem
pelvis vittnesbörden om det intryck Bellmans 
framförande av sina texter gjorde, avser beundran 
för hans personliga virtuositet, inte lyssnarens atti
tyd till »budskapet».) Därmed är självfallet inte 
sagt, att Lönnroths förslag skulle sakna all täckning 
i verkliga förhållanden och samband. Den sociala 
och kulturella miljö, där en viss genre eller något 
av dess alster fungerar, kan ge indikationer på 
publikens sannolika sätt att uppleva dem. Just i 
beskrivningen av dessa miljöer tycks mig Lönn
roths arbete ha betydande förtjänster. Där kom
mer hans glupande aptit på den konkreta historis
ka verkligheten och hans kombinationsförmåga till 
sin rätt — låt vara att det raska handlaget kan spela 
honom ett eller annat spratt.

Själva närstudiet av texten, som ju inte minst är 
avsett att inringa mottagaren och hans/hennes si
tuation och värderingar, kan också ge viktiga led
trådar för en bedömning av receptionen. Här 
kommer Lönnroths infallsvinkel nära den moder
na receptionsforskningens studium av den »impli
cite» läsaren — fastän man i hans fall har att göra 
med åhörare. Det har inom denna forskning 
ibland yppat sig en böjelse för att låta studiet av 
den »implicite» läsaren mer eller mindre träda i 
stället för en empirisk granskning av den faktiska 
receptionen. Man gör med andra ord en dygd av 
nödvändigheten: ofta saknas ju varje tillstymmelse 
till källmaterial för att belysa arten av denna recep
tion, framför allt naturligtvis för äldre tider. Men 
man har ibland också rentav velat avvisa eller 
åtminstone starkt nedvärdera ett empiriskt recep- 
tionsstudium — sådant det för vår egen tids publik 
kan göras och har gjorts, med enkäter och olika 
former av »experimentell» undersökning — som 
ett missgrepp, gärna med det gängse, slappa invek
tivet betecknat som »positivistiskt». Utan tvivel 
har denna forskning att brottas med svåra teore
tiska och praktiska problem. Kanske har den också 
ibland framträtt med förhastade anspråk. Ändå 
kan den aldrig undvaras, ifall man menar allvar 
med begreppet reception. Sanningen är ju att den 
på sistone så omsvärmade »implicite» mottagaren 
(läsaren eller åhöraren) är ett slags sändarens hy
potes eller konstruktion, som i bästa fall ger vissa 
hållpunkter och konturer, men som aldrig ens till
närmelsevis kan ersätta den verklige, »utomtextli- 
ge» mottagaren.

Lönnroth diskuterar som sagt inte uttryckligen 
dessa receptionsforskningens kärnproblem. Men 
han kan inte beskyllas för att söka smyga in den 
»implicite» åhöraren av muntliga texter som en 
fullgod stand-in för den faktiske mottagaren. Han 
medger utan omsvep att han i viss mån själv axlar
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de olika mottagarrollerna och gestaltar dem med 
inlevelse och fantasi. Det innebär att mycket av 
vad han säger om dessa roller aldrig kommer att 
kunna verifieras eller falsifieras; det kan konfron
teras bara med alternativ inlevelse och fantasi.

I avslutningskapitlet »I går, i dag, i morgon. Epilog 
om den muntliga förmedlingens villkor» rekapitu
lerar Lönnroth instruktivt de historiska faserna i 
utvecklingen, sådan den har avtecknat sig i de 
föregående avsnitten. Han anknyter här till bo
kens upptakt, där han fixerat de typiska dragen i 
muntlig diktning, särskilt den äldre, med dess 
genrebundenhet, dess stil och språkform, dess 
formler och motivsegment etc. Han går nu på nytt 
igenom dessa aspekter, med tonvikt på föränd
ringarna i kommunikationsledet, förmedlingen 
mellan avsändare och mottagare. Den ursprungli
ga situationen med en berättare eller sångare i 
direkt kontakt med en begränsad och homogen 
åhörarkrets har drastiskt påverkats i och med 
massmedias lavinartade tillväxt: radio, TV, alle
handa elektroniska hjälpmedel. I den mediemässi- 
ga utvecklingen ser Lönnroth »en gradvis för
skjutning från tvåvägskommunikation till envägs- 
kommunikation, tillkommen genom att allt fler 
mellanled placerats mellan avsändare och mottaga
re». Vidare har den typiske avsändaren förvand
lats »från anonym amatör till professionell kändis 
med idolgloria». Vägen har i princip gått »från 
Eddans och sagornas anonyma berättare till lokala 
idoler som Bellman, från Bellman vidare till na
tionella idoler som Gunnar Wennerberg och Evert 
Taube, och därifrån vidare till internationella su
perkändisar som ABBA» (389). Den väldiga 
breddningen av publikunderlaget, till massor av 
lyssnare med de mest skilda förutsättningar och 
intressen, har också lett till att texternas »kod» har 
utvecklats »från det traditionsbundna till det ny
hetsjagande» (390). I de moderna texterna »har 
rotfastheten i hemtrakten ersatts av rodöshet, och 
man jagar nu i stället efter något fjärran mål som i 
regel inte kan uppnås» (392).

Lönnroth kastar en blick in i framtiden och 
tänker sig, ganska plausibelt, att vi till slut kommer 
att befinna oss i följande situation: »Genom att 
trycka på några knappar kan envar i sitt vardags
rum trolla fram inte bara ABBA:s senaste pop kon
sert, utan gluntar, Bellman, högläsning av isländ
ska sagor, modernistisk poesi osv. i stereo och 
eventuellt i färg-TV, om så erfordras.» (393). Ett 
sådant utbud, så rikhaltigt och lätt tillgängligt för 
den enskilde lyssnaren, kan synas utomordentligt 
generöst. Men medaljen har en frånsida, beroende 
på den administrativa och finansiella strukturen 
och styrningen på avsändarsidan. Lönnroth be
skriver vältaligt och kusligt, hur avsändarna ofrån
komligen blir »färre och mäktigare i förhållande

till mottagarna inom detta stora och internationel
la kommunikationssystem»:

»En Bellmanssångare slår ut alla de andra och 
blir superidol. Den modernistiska poesin för
kroppsligas av en eller ett par färgrika matadorer 
som gör sig bra i TV-studion. Uppdraget att iscen
sätta Ibsen eller Strindberg går till någon interna
tionell demonregissör, som med fantastiska resur
ser gör en föreställning som ses i varje s. k. bildat 
hem och därmed totalt sätter stopp för alla kon
kurrenters chans att framträda i TV. Ett popband 
som A BBA  eller Beatles favoriseras av västvärl
dens samtliga tonåringar, tills det inte längre lönar 
sig att spela in några andra. Och Kojak eller 
McCloud tar över hela den hjälteepiska genren, så 
att inte bara Akilles och Gunnar på Lidarende utan 
också Mästerdetektiven Blomkvist förpassas till 
de sälla jaktmarkerna ...»  (394).

Något större hopp om att denna utveckling 
skall kunna brytas, tycks Lönnroth knappast ha. 
Han erinrar dock om att etermonopolet redan har 
»framfött sin egen motoffentlighet i form av s. k. 
fria grupper, ’uppsökande’ teater, ’alternativa’ 
popfestivaler» (394) och liknande. Med ett rejält 
kulturpolitiskt stöd till verksamhet av den arten 
tänker han sig, att vi trots allt »har en chans att 
återuppliva den av mediaindustrin dräpta bygde
kulturen, så att vi kan fa tillbaka de lokala visaft
narna, amatörteatern, det familjära musicerandet, 
berättandet från man till man» (395). För att skapa 
ett alternativ till masskommunikationen måste den 
mundiga repertoaren »anpassas efter mottagar- 
gruppernas miljö», efter »de ofta ganska speciella 
erfarenheter som är för handen i lokala ungdoms
gårdar, pensionärshem etc.» (396). Vad som här 
föreslås är alltså — mutatis mutandis — ett återupp
livande av den ursprungliga, »förindustriella» 
muntliga förmedlingens villkor. I den rekommen
dationen bör man helhjärtat kunna instämma.

Det är ett väldigt stoff Lars Lönnroth rör sig med 
Ibland kan det verka alltför brokigt och nära nog 
kaotiskt. En åtstramning och sovring på en del 
punkter skulle av allt att döma ha gett klarare 
linjer. Man kan, som redan antytts, undra om inte 
en modernistisk dikt som Lindegrens Arioso av
gjort faller ur ramen i en bok om »muntlig dikt
ning» — även om den har blivit ett recitations- 
nummer. Att granska de olika versionerna av 
Evert Taubes kontakt med verklighetens förebild 
till visans Carmencita, för att konstatera att de inte 
fyller källkritiska krav och är högst opålitliga hi
storiska dokument (282), synes vara att slå in öpp
na dörrar. Det är en utvikning som knappast heller 
säger något av vikt om lyssnarnas reaktion på vi
san. Man kan väl också betvivla, att en textanalys 
av Money, money, money! (374-79) är särskilt rele



vant ur receptionsaspekt. Går verkligen ABBA:s 
fans in i texten och fixerar den? Väger den inte 
fjäderlätti jämförelse med låtens »sound»?

På det hela taget organiserar emellertid Lönn
roth sitt mångskiftande material målmedvetet, 
skickligt och effektivt. Bland svenska litteraturve- 
tare är han förmodligen ensam om att kunna skriva 
så sakrikt och initierat om muntlig diktning från 
Eddan till ABBA. Hans framställning är ofta sti
mulerande, ibland irriterande, sällan likgiltig. Sä
kert väcker den ambivalenta reaktioner hos många 
läsare. Lönnroth är själv medveten om att mycket 
av vad han säger »bygger på osäkra antaganden» 
och kommer att »föranleda protester och invänd
ningar från dem som vet bättre». Men han har valt 
att ta den risken, emedan han som författare »upp
riktigt önskar att fa till stånd två vägskommunika
tion med sin publik» (28). Just denna dristighet, 
villigheten att släppa till grepp, är något som man 
bör hålla Lars Lönnroth räkning för.

Peter Hallberg
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Theodore Ziolkowski: Disenchanted Images. A Li- 
terary Iconology. Princeton University Press. 
Princeton, New Jersey 1977.

Professorn i tysk litteratur och komparativ littera
turforskning vid universitetet i Princeton, Theo
dore Ziolkowski, har publicerat sig flitigt de se
naste femton åren. I »The Novels of Hermann 
Hesse» (1965) och »Dimensions of the Modern 
Novel» (1969) ägnade han sig åt den moderna 
tyskspråkiga romankonstens förgrundsfigurer. 
Förutom Hesse behandlades Rilke, Kafka, Tho
mas Mann, Döblin och Broch. Under 70-talet har 
Ziolkowski mer intresserat sig för uppgifter som 
faller under den senare halvan av hans ämbetsom
råde. Redan den fascinerande »Fictional Transfig- 
urations of Jesus» (1972) var komparativ i upp
byggnaden och rörde sig över vidsträckta idéhisto
riska fält. Med »Disenchanted Images» fortsätter 
han på den så inslagna vägen, och breddar dess
utom sina observationer genom att inte begränsa 
dem till en enda genre.

Ziolkowski inleder sin bok med några termino
logiska betraktelser av konventionell typ. Bilder-  
»images» -  står centralt i hans studie, och han ger 
därför en precisering av begreppet som tar fasta på 
dess ikonografiska halt, och avskiljer det därmed 
från bilden som språkligt stilmedel och mental 
reproduktion. De »bilder» Ziolkowski diskuterar 
är återgivningar av levande varelser, och har dess
utom samtliga en högst påtaglig fysisk realitet i det 
litterära verket (s. 11). -  Bildbegreppet, sålunda 
definierat, är fortfarande långt ifrån entydigt. Bil
derna skiljer sig från varandra och far olika inne

börd alltefter den funktion de har i de enskilda 
texterna. När bilden på ett intimt sätt hänger 
samman med mytiska eller historiska personlighe
ter vilka identifieras genom sina karaktärsdrag 
(Faust, Don Juan), eller genom vissa arketypiska 
situationer som förbundits med dem (Oidipus), 
fungerar den som tema; när den bara utgör en del 
av ett tema, dvs. en mindre narrativ enhet, utnytt
jas den som motiv; när den slutligen pekar ut över 
sig själv mot en annan sfär än handlingen och 
rummet i berättelsen, används bilden som symbol 
(s. 13 ff·)·

Efter dessa preludier väljer Ziolkowski ut tre 
bildkretsar för närmare studium: »Venus och 
ringen», »den magiska tavlan» samt »den magiska 
spegeln». Venus och ringen är, kortfattat uttryckt, 
berättelsen om den antika statyn som plötsligt far 
liv. En ung man har lagt ifrån sig sin vigselring på 
en staty, och när han kommer för att hämta den får 
han den inte åter, vilket leder till många olyckor 
för hans vidkommande. Här, liksom i de senare 
bildkretsarna, rör det sig om »bilder» i ovan angi
ven innebörd: konkreta objekt inom fiktionens 
ramar. Vad som förenar de tre kretsarna är deras 
rötter i magiska, folkligt primitiva föreställningar. 
Madonnaskulpturer eller helgontavlor som gråter 
och rör sig, liksom talande speglar, är ju välkända 
från folkloristiken och legendarierna, och förkla
ras samtliga utifrån uppfattningen om själens ma
teriella ursprung och halt. Spegelbilden, teckning
en etc. föreställer inte själen utan är den (s. 79 f.).

Merparten av Ziolkowskis bok består av en fyl
lig och livfull genomgång av var och en av de tre 
bildkretsarna. Eftersom de alla utgår från en ma- 
giskt-religiös världsbild blir en huvuduppgift att 
visa hur de förändrats i sina manifestationer i litte
raturen, och hur de lyckats överleva till idag, när 
det system som skapade och bar upp dem har gått 
under. Det är detta uppbrott från magins sfär som 
givit boken dess titel.

Den första kända versionen av Venus och ring
en finns återgiven i William av Malmesburys 
kungakrönika från 1 100-talet. Man har antagit att 
berättelsen i sin ursprungliga form förkroppsligat 
kampen mellan en vital hedendom och den lång
samt framväxande kristendomen. Redan på 1100- 
talet hade temat emellertid helt försatts med krist
na förtecken, så att motsättningarna i stället antogs 
åsyfta striden mellan gott och ont, mellan Gud och 
Sa ♦‘an (s. 28). Det är inte längre den hedniska 
Venus som väcker statyn till liv utan en demon 
eller Djävulen i egen hög person. Versionerna av 
legenden i den tyska »Kaiserchronik», och de 
franska varianter där statyn föreställer Jungfru 
Maria, ger tydliga belägg för en sådan utveckling. 
En mer estetiskt raffinerad utformning av temat 
skulle låta vänta på sig. Däremot levde berättelsen 
sitt liv i senmedeltidens, renässansens och klassi


