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litteraturvetenskap 2006: 3–4, vilken kan betraktas 
som en förstudie till hennes bok. Avslutningsvis 
vill jag understryka att Heggestads bok om Alice 
Lyttkens är viktig för att den för första gången ger 
en samlad bild av hennes författarskap och för att 
den uppmärksammar Lyttkens litterära iscensätt-
ningar av sitt jag.

Catrine Brödje

Eva Hættner Aurelius, Vägen till Kriser och kran-
sar. Parodins grepp och driftens bilder hos Birger 
Sjöberg (Birger Sjöbergssällskapets årsbok 2009 & 
2010). Makadam förlag. Göteborg & Stockholm 
2010.

Svensk litteraturhistorieskrivning handlar i hög 
grad om de avslutade, stabila texterna såsom de 
framträder i författarnas förstaupplagor eller hän-
delsevis i ederade textutgåvor. Den långt mer in-
stabila textmassan av utkast och alternativa tryckta 
versioner används tyvärr alltför sällan som primär-
material. Och det gäller i synnerhet den svenska ly-
riska modernismen där detta slags material ofta inte 
bara är rikt utan också i många fall sätter periodens 
litteratur i ett nytt ljus. Ett av de områden där för-
arbeten ändå har använts i vetenskapliga under-
sökningar är studier av hur poeter från modernis-
mens första decennier, som det kan heta, ”finner sin 
röst” eller ”erövrar sitt språk”, t.ex. i avhandlingar 
och uppsatser om Lagerkvist, Lundkvist, Martin-
son och Ekelöf. Här finns uppenbarligen vinster 
med en genetisk metod. Dessa studier har i regel 
en teleologisk approach. Utkasten åberopas i den 
mån de kan illustrera vägen fram till det avslutade 
verket eller den fullfjädrade mästaren.

Nyligen har Eva Hættner Aurelius gett ut en stu-
die av Birger Sjöberg – Vägen till Kriser och kran-
sar. Parodins grepp och driftens bilder hos Birger Sjö-
berg – där hon gräver djupt ner i samlingen av för-
fattarens efterlämnade utkast och arbetsmaterial. 
Hættner Aurelius tillhör Sjöbergsforskningens 
mest framträdande namn och har tidigare bl.a. i sin 
doktorsavhandling från 1985 ingående behandlat 
Fridas visor med allt dess kringmaterial. I den aktu-
ella undersökningen använder hon liknande meto-
der för att studera författarens andra och sista dikt-
samling. Den oväntade och plötsliga vändningen 
i Sjöbergs författarskap – den folkkäre författaren 
till Fridas Bok (1922) och Kvartetten som sprängdes 
(1924) som förvånade publiken med den för tiden 

nydanande och svårtillgängliga Kriser och kransar 
(1926) – har framstått som en litteraturhistorisk 
gåta. Hur ser denna snabba vändning mot ett, i nå-
gon mening, modernistiskt formspråk ut?

Det stora manuskriptmaterialet i Sjöbergsarki-
vet, samlat på Göteborgs universitetsbibliotek, är 
väl lämpat för den angelägna uppgiften att utreda 
denna gåta. Och Hættner Aurelius arbete är impo-
nerande. Här redovisas och kommenteras allt ”för 
Kriser och Kransar väsentligt” material. I den om-
fattande studien (427 sidor) går författaren noga 
igenom planer, listor och utkast för att demonst-
rera diktsamlingens framväxt. Däri ingår ett mö-
dosamt arbete med datering, där Hættner Aure-
lius med auktoritet reder ut vad som framstår som 
en trovärdig kronologi för en lång rad utkast samt 
de dikter i Kriser och kransar som dessa kan knytas 
till. Bara transkriberingen av ett stort antal svårtol-
kade handskrifter bör framhållas och kommer att 
vara framtida forskning till stor nytta.

Sjöbergs ”arbetsprocess” är ett av Hættner Au-
relius huvudintressen i studien, och här lägger hon 
stor vikt vid de skilda planerna som Sjöberg själv 
har beskrivit. Materialet är inte bara diktmanu-
skripten, utan också t.ex. listor med dikttitlar och 
författarens egna kommentarer. I arbetsprocessen 
inbegrips också målet att förklara och beskriva ut-
vecklingen av en rad stilgrepp hos Sjöberg som en 
utveckling från parodi till ”modernism” eller ”ori-
ginalitet” (s. 20). Här kan Hættner Aurelius bygga 
på sin ovan nämnda doktorsavhandling, Fridas vi-
sor och folkets visor. Om parodi hos Birger Sjöberg, 
vars beskrivning av den parodiska tekniken i Fri-
dadiktningen används som utgångspunkt. Studiens 
tredje mål är att lyfta fram psykoanalysens bety-
delse för Sjöbergs utveckling, särskilt genom den 
svenska psykoanalytikern Poul Bjerres tänkande, 
uppenbarligen en betydelsefull källa för författa-
ren. Det fjärde och sista målet rör frågan huruvida 
Sjöberg var modernist, och hur man i så fall ska be-
skriva hans slag av modernism. Denna ”på många 
sätt omöjliga fråga” (s. 20) är underordnad de andra 
syftena i undersökningen och diskuteras i huvud-
sak i inledningen samt, mycket kortfattat, i slutet 
av studien.

Framväxten av Kriser och kransar har tidigare 
men mindre systematiskt diskuterats i Sjöbergs-
forskningen. Föregångare till Hættner Aurelius 
studie är främst Gunnar Axberger, Saga-Marianne 
Norlén, Christopher Lawton och Johan Svedje-
dal, forskare vars resultat många gånger dryftas i 
framställningen. En av stötefrågorna har rört de 
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skilda planer som föregick den färdiga diktsam-
lingen. Sjöberg kommenterade själv relativt ingå-
ende framväxten av Kriser och kransar. Vägen dit 
gick via en rad ”sprängda planer”, påbörjade projekt 
som gick i stöpet men vars utkast kunde omarbe-
tas till det som blev hans sista diktsamling. Hætt-
ner Aurelius följer Sjöberg troget i att, i stort sett, 
dela in tillkomstprocessen i tre huvudsakliga pla-
ner, vilka också har varit vägledande för studiens 
disposition. Den första, ”Drömmeriidkar-planen”, 
vilken i sig består av två faser, är dialogiskt tänkt 
med tre ungkarlar som sitter och diskuterar en rad 
stora frågor kring ett kafébord (studiens Del II, 
kap. 2–7). Den andra planen beskrivs av Sjöberg 
som ”Målningar från den krigs- och kristid”, den 
tredje som ”gamla motiv” och utgörs av dikter av 
självbiografisk karaktär (Del III, kap. 8–10). Stu-
diens inleds dessförinnan (Del I) med en ”Ouver-
tyr” där förutsättningarna för arbetet diskuteras 
liksom frågan om ”skredet”, dvs. Sjöbergs plötsliga 
utveckling som leder fram till Kriser och kransar. 
Sist i studien finner läsaren en ”Coda” som sam-
manfattar kronologin i samlingen och samman-
gjutningen av planerna, och som dessutom tar upp 
frågan huruvida Sjöberg var modernist.

Den teoretiska bakgrunden till undersökningen 
är direkt relaterad till tesen att Sjöbergs originella 
formspråk i Kriser och kransar växer fram ur paro-
din i Fridadiktningen. Teorin om parodin som ett 
slags produktivt utsägelsemedel, som inte bara pa-
rasiterar på vedertagna uttryck utan också bygger 
upp nya, hämtar Hættner Aurelius, liksom tidigare 
i doktorsavhandlingen, från de ryska formalisterna 
(Viktor Sklovskij och Jurij Tynjanov). I den litte-
rära och dialektiska process som denna teori beskri-
ver sker en automatisering av språket, där litterära 
uttryck med tiden förlorar sin förmåga att främ-
mandegöra världen, men i samma skede öppnas 
nya möjligheter till parodi i språket genom de ut-
nötta, automatiserade fraserna. Dessa i sin tur kan 
ge upphov till ett språk som på nytt kan främman-
degöra världen. I denna generella teori finner Hætt-
ner Aurelius en modell för att beskriva Sjöbergs ut-
veckling. Parodin i Fridavisorna, där Sjöberg sam-
manfogar uttryck från vardagslivet med litterärt 
konventionella former, t.ex. från visan och skilling-
trycket, utvecklas till den mera litterärt originella 
samtidsskildringen i Kriser och kransar. I beskriv-
ningen av Sjöbergs stilgrepp används en termino-
logi hämtad från Michaels Riffaterres Semiotics of 
Poetry (1978), fr.a. begreppen hypogram, klichéer 
och ”deskriptiva system”.

Inledningens diskussion är klargörande, men jag 
frågar mig om den valda teorin och metoden är 
den bäst lämpade för att diskutera utkast i allmän-
het och den litterära ”arbetsprocessen” i synnerhet. 
Skiljer sig inte en författares arbetsmaterial på ett 
väsentligt sätt från dennes tryckta texter? Det finns 
en uppenbar artskillnad mellan ett work in progress 
och ett färdigt tryckt verk och frågan är om inte 
detta borde reflekteras i de teoretiska och meto-
diska utgångspunkterna. De ryska formalisterna 
behandlar litterär evolution i en mer övergripande 
mening och hos Riffaterre är det snarast läsning-
ens semiotik – inte skrivandets – som är styrande. 
Det kan tyckas otidsenligt att dra upp frågan om 
textbegreppet, men jag menar att den aktuella stu-
dien, trots att den uppenbarligen behandlar insta-
bila texter, håller kvar vid en i litteraturvetenskaplig 
forskning gängse idé om en sorts idealtext, en text 
upplyft från dess historiska kontext och materiella 
förankring. Jag återkommer till denna invändning 
efter redogörelsen för studiens viktigaste resultat.

Teoridelen innehåller också en diskussion om 
modernismbegreppet. Mot bakgrund av svårighe-
terna som ligger i detta begrepp menar Hættner 
Aurelius att det knappast är möjligt att undersöka 
Sjöbergs modernism. Däremot ser hon möjlighe-
ten att lyfta fram särdrag typiska för modernistisk 
poesi mot vilka Sjöberg sedan kan undersökas. Med 
hänvisning till tidigare svensk modernismdebatt 
för hon fram tre särdrag som antas vara tillämpbara 
på Sjöberg: dels metapoetiska drag (med ref. till 
Göran Printz-Påhlsons inflytelserika definition), 
dels utopiska drag, särskilt med tanke på psykoana-
lytisk teori (med ref. till Peter Lutherssons strids-
studie), dels det komprimerade bildspråket (med 
ref. till bl.a. Ingemar Algulins beskrivningar av mo-
dernismens formspråk) där abstrakt och konkret 
förenas på ett egenartat sätt.

Del II inleder den egentliga diskussionen av ut-
vecklingen i Sjöbergs poetiska arbete genom att 
kronologiskt ta upp utkast efter utkast, i regel med 
utgångspunkt i de senare publicerade dikter som 
dessa kan knytas till, inom den första, s.k. Dröm-
meriidkarplanen, vilken Sjöberg enligt Hættner 
Aurelius var sysselsatt med under perioden från 
senhösten 1925 till september 1926 då den då sön-
derslagna planen arbetades om med Kriser och 
kransar i sikte. I den tänkta ramfiktionen samtalar 
tre idealistiskt sinnade ungkarlar – Niklas, Ungkarl 
grå och Rödin – om aktuella händelser och existen-
tiella frågor. Hættner Aurelius ser ifråga om paro-
din stora likheter med Fridadiktningen. Karaktä-
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rerna i ramfiktionen representerar kontrasterande 
hållningar som ger uttryck för och parodierar en 
sorts idealism och efterklangsromantik. En skill-
nad är att den moderna världen får en allt vikigare 
plats inom Drömmeriidkarplanen. En annan skill-
nad är att motsättningen mellan ande och materia 
där gradvis försvinner. Successivt ger Sjöberg t.ex. 
driften ett positivare värde och funktion, rent av 
som ett slags försonare. Här har Sjöberg inspirerats 
av psykoanalytikern Poul Bjerres bok Hur själen lä-
kes (1923), en läsning som tycks ha influerat förfat-
taren till en mera komplex bild av det mänskliga 
psyket. De helande egenskaperna hos drömmen 
och konsten lyfts fram, men också människans ir-
rationella sidor och de mörka djupen knutna till 
vissa själsliga tillstånd. De psykoanalytiska influ-
enserna hjälper Sjöberg att fördjupa och kompli-
cera den för honom viktiga tematiska konflikten 
mellan dröm och verklighet, ett tema som ofta va-
rieras: å ena sidan anden, konsten, skönheten, kär-
leken, å andra sidan: materien, vardagen, det jor-
diska och det moderna.

Vid sidan av den tematiska analysen ligger fo-
kus på Sjöbergs formspråk, främst bildspråket. Ut-
gångspunkten är parodin i Fridadiktningen, dvs. 
”infogandet av ord och uttryck från (den moderna) 
vardagens verklighet i en litterär konvention” (s. 
124), och hur den utvecklas under åren 1925–26. 
Under den övergripande termen ”domesticerings-
teknik” ringar Hættner Aurelius in flera besläk-
tade tekniker som med tiden används mer utstu-
derat och med allt större frekvens. Ett exempel är 
antro pomorfiseringar av abstrakter, som i perso-
nifieringen ”Beskedlighet, så allvarsam” (s. 94), i 
vilka en metaforisk idé ofta byggs ut till utvidgade 
allegoriska räckor. En besläktad teknik är att uppnå 
konkretisering genom domesticeringen av symbo-
liska och metaforska klichéer. Hættner Aurelius 
visar hur Sjöbergs bildtänkande ofta utgår från hy-
pogram och bildliga klichéer såsom t.ex. ”själen ett 
vatten”. I uttryck som ”Kunde jag världens raseri / 
till vattenfall förvandla” framhävs samtidigt både 
det konkreta i det bakomliggande hypogrammet 
och det abstrakta i bilden. Den snabba växlingen 
mellan disparata metaforiska uttryck får ofta effek-
ten att gränserna mellan dröm och verklighet, ab-
strakt och konkret blir flytande. Detta är ett grepp, 
menar Hættner Aurelius, som Sjöberg trevande an-
litar i början men sedan successivt använder allt 
oftare och som blir utmärkande för det originella 
poetiska uttrycket i Kriser och kransar. En tredje 
teknik som utvecklas under denna tid är den att 

ta element från vardagens eller kulturens värld och 
foga in dem i en konventionell kontext. Sjöberg 
skapar på så sätt många originella symboler utifrån 
klichéer, t.ex. i det utkast där bilden av en tvättlina 
med smutsiga kläder bygger upp en symbol, gene-
rerad utifrån uttrycket ”att tvätta sin byk offent-
ligt” (s. 219).

Hættner Aurelius kopplar bitvis ihop tankarna 
om människans drifter och författarens bildska-
pande. Bjerres poängterande av drömmen verkar 
ha fungerat befriande för författarens metaforiska 
tänkande. I psykoanalytisk teori framhävs ofta vit-
sen och mångtydigheten i drömmen, och det är 
egenskaper som Sjöberg för in i sina texter. Just vit-
sar finner man, enligt Hættner Aurelius, dock sna-
rast i tidigare utkast. Hon visar hur skisserna inom 
Drömmeriidkarplanen i tidigt skede har en mer 
lekfull ton, uttryckt i samtalsform och behand-
lande vardagliga ämnen, men att detta förändras: 
stilen antar en högre abstraktion, ämnena präglas 
av större allvar och svartsyn. Mot slutet av arbe-
tet med Drömmeriidkarplanen drivs den poetiska 
tekniken med domesticeringen så långt att idiomet 
inte längre passar för de tre herrarna vid kafébordet.

Del III av studien tar upp Sjöbergs andra respek-
tive tredje ”plan”. Sommaren 1926 lägger Sjöberg 
ner Drömmeriidkarplanerna och tar upp arbetet 
med nya dikter. Under den andra planens skede 
har han i efterhand sagt sig vilja skriva längre dik-
ter, teckna tavlor eller målningar från ”krigs- och 
kristider” (i stort sett från maj till september/ok-
tober 1926). Här står Hættner Aurelius inför ett 
mindre omfattande material, och inom Sjöbergs-
forskningen har det funnits delade meningar om 
vad författaren åsyftade med denna plan, och hur 
listorna med titlar vid den aktuella tiden ska tol-
kas. Hættner Aurelius argumenterar för tesen att 
det finns en reell bakgrund till Sjöbergs beskrivning 
och hon lägger i denna plan en rad dikter, bl.a. de 
allmänt kända ”Av Raka linjen”, ”Konferensman” 
och ”Vid mörka stränder”.

I dessa dikter introduceras nya teman, t.ex. kri-
get, moralens bankrutt och vansinnet. I flera av dik-
terna finner man skildringar av psykets sönderfall, 
utlöst, som i ”Konferensman”, av teologiska tvivel. 
Hættner Aurelius utvecklar här beskrivningen av 
hur Sjöberg utgår från lånade klichéer och språk-
liga vändningar. Liksom i den föregående delen för-
mår hon ofta visa hur Sjöberg övertar vändningar 
eller tonfall från föregångare som Tegnér och Ryd-
berg med flera, varpå idealismens vokabulär lege-
ras med uttryck för den moderna vardagen. Tek-
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niken är besläktad med parodin. Den gestaltade 
konflikten mellan ande och materia som den and-
lige i ”Konferensman” exempelvis stelnat i, visas 
framträda mot fonden av en svunnen tid. I Hætt-
ner Aurelius tolkning gestaltas därmed på ett ef-
fektivt sätt efterkrigsmänniskans känsla av haveri 
inför den idealistiska traditionen.

Kapitel 8 avslutas med en kortare diskussion 
kring flera dikter från den andra planen som inte 
togs med i Kriser och kransar. Det första världskri-
get framträder inte så tydligt i den färdiga diktsam-
lingen, men här kan Hættner Aurelius visa på ut-
kast som, om de hade getts plats i diktsamlingen, 
hade gett den en annan accent. Vi får därmed en 
inblick i hur den tryckta samlingen kunde ha sett 
ut. Dessa intressanta utkast ger upphov till frågor 
om materialurvalet. Hur ser det övriga material ut 
som Hættner Aurelius har utelämnat? Hur ser de 
andra återvändsgränderna ut på Sjöbergs väg till 
Kriser och kransar? Dessa centrala frågor om ar-
betsprocessen hade förtjänat en längre diskussion.

Den tredje planen daterar Hættner Aurelius till 
sommaren – september/oktober/november 1926 
(s. 334), dvs. den går delvis parallellt med den andra 
planen. Dikterna skrivna inom ramen för denna 
plan, t.ex. ”Skrivarefärd”, ”Cantilena communale” 
och ”skrivaredans”, är snarast självbiografiska och 
tar upp teman som ungdomstiden, skapandets vill-
kor och författarens tillvaro.

Studiens fjärde del sammanfattar resultaten 
ifråga om kronologin och ”sammangjutningen” av 
de olika planerna fr.o.m. september 1926. Samman-
fattningen av kronologin är koncentrerad och klar-
görande. Därefter följer en kortare diskussion av 
frågan om Sjöbergs eventuella modernism. Denna 
diskussion fungerar tillika som en sammanfattning 
av några huvuddrag i studien. Det utopiska draget 
finner man tydligast i Drömmeriidkarna, och ge-
nom dessa dikter letar sig drömmen om en bättre 
värld och en bättre människa in i Kriser och kran-
sar. Genom influenser från psykoanalysen lyfts drif-
ten fram som en sorts energi hos det andliga, och 
lidandet hos människan kan sublimeras till stor 
konst. I många andra dikter beskrivs driften dock 
som långt mer komplicerad – skapandedriften är 
också en plåga. Mera tveksam ställer sig Hættner 
Aurelius till modernismen hos de i någon mening 
metapoetiska dikterna. Flera dikter kommenterar 
visserligen sin tillblivelse, men de saknar ett språk-
kritiskt ärende, vilket ofta anförs som ett kriterium 
för modern metapoesi. Om man kan tala om en 
modernism hos Sjöberg så ligger den i hans egen-

sinniga bildspråk. Domesticeringstekniken ska-
par kon cent rerade sammansättningar av konven-
tionella litterära uttryck och idealistiska visioner 
som kombineras med vardagliga och moderna fö-
reteelser så att abstrakta idéer får ett märkligt kon-
kret uttryck. Häri ligger Sjöbergs betydelse. Hætt-
ner Aurelius föreslår att Sjöbergs egenartade bil-
der möjligen kan ha utövat lika stort inflytande 
på ”exempelvis den svenska lyriska modernismens 
’trivialbilder’ som Eliots diktning” (s. 402). Hon 
framhäver vidare betydelsen av ”det dissonantiska 
i Sjöbergs metaforik”, vilket framstår som mycket 
adekvat.

Hættner Aurelius studie övertygar såväl i mate-
rialgenomgången som i tolkningen av psykoanaly-
sens betydelse för Sjöberg, liksom i beskrivningen 
av hans bildspråksteknik. Utvecklingen från Frida-
diktningen till Kriser och kransar kan därigenom 
förklaras på två plan. Ett problematiskt inslag i 
denna typ av processinriktad läsning där man läser 
in förändringar dels på ett tematiskt plan, dels på ett 
retoriskt är dock att det är svårt att veta om en för-
ändring beror på att det skett en reell utveckling i 
författarens intressen och skrivsätt eller om det be-
ror på att han en månad råkar ägna sig åt vissa dik-
ter och åt andra följande månad. Sjöberg ägnade sig 
t.ex. åt Drömmeriidkarplanen under knappt ett år, 
och flera av de aktuella dikterna arbetade han med 
under en utsträckt tid. Dateringarna i den aktuella 
studien är ofta, med nödvändighet, ungefärliga, av 
typen: ”april/juni 1926” eller ”juni/sommaren 1926”. 
I studien finns två skilda typer av processer som inte 
tydligt åtskiljs. T.ex. i ”Kärlekssvindel/”Kärleks-
merkurius” visar Hættner Aurelius på en utveck-
ling från tilltalsformer och en lättsam kupletton till 
ett mer höglitterärt uttryck (s. 103–107). Analysen 
är träffande, men det är oklart om sådana proces-
ser ska förstås som en spegling av hur Sjöberg ut-
vecklas i sitt skrivande över tid eller om det ligger 
i skrivprocessen för Sjöberg att börja med enklare 
talspråkligt idiom och sedan genom bearbetningar 
fördjupa och komplicera textens uttryck. Frågan är 
hur skillnaden mellan dessa nivåer ser ut. Är de att 
förstå som helt parallella eller kan det i vissa fall fin-
nas en motsättning mellan dem?

Frågan kan utsträckas till ett mer allmänt plan 
med sikte på Sjöbergs skrivande i stort och i syn-
nerhet vägen fram till Kriser och kransar. Stämmer 
bilden av Sjöberg som en målmedveten författare, 
som arbetar på distinkta planer och som ”samman-
gjuter” dessa till den färdiga diktsamlingen? Sjö-
berg hade tidigt ambitionen att skriva stor, per-
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sonlig dikt, och under 1825–26, hävdar Hættner 
Aurelius, finner han ett ”tematiskt centrum” för 
en sådan: driften (s. 44 f.). Man kan notera den 
annorlunda uppfattningen av Sjöbergs skapande 
som framträder i exempelvis Johans Svedjedals bio-
grafi. Han beskriver de fyra sista åren i författarens 
liv, alltså även tiden efter Kriser och kransar, som 
en sammanhållen period av intensivt skapande, där 
diktsamlingen snarast ”fälldes ut ur strömmen av 
manuskript”. Enligt Svedjedal sammanställde Sjö-
berg, uppmuntrad av ett brev från Bonniers, has-
tigt (ca sex veckor) och mer improvisatoriskt Kri-
ser och kransar utifrån tidigare utkast.

En annan, mer principiell invändning rör Hætt-
ner Aurelius textbegrepp och syn på tolkning som 
i hög grad utgår från den traditionella litteraturve-
tenskapliga uppfattningen om den stabila texten. 
För att provocera kan man fråga sig om dessa hand-
skrifter ens är ”texter”? I strikt mening är litterära 
utkast snarast författarens anvisningar till sig själv, 
avsedda som underlag till en ny version eller kan-
ske renskrift. Och ofta kan manuskriptsidans ut-
kast med överstrykningar och andra överlagringar 
och kommentarer i skriften svårligen reproduceras 
till en linjär räcka med ord utan redaktionella in-
grepp. Inom den sedan ett par decennier tillbaka 
blomstrande genetiska kritiken (critique génétique 
eller genetic criticism) är frågan om skrivprocessen 
central, och det är författarens skrivspår i manu-
skriptet som är utgångspunkten. Ett utkast är sna-
rast en sorts hypertext, eller, som det kallas inom 
genetisk kritik, en avant-texte, att skilja från de i re-
gel linjära, ”färdiga” texter som är avsedda för läs-
ning (jfr en tidig programmatisk artikel av Louis 
Hay, ” ’Le Texte n’existe pas’: Réflexions sur la cri-
tique génétique”, Poétique 1985:62). Termfrågan är 
egentligen oväsentlig, och med ett bredare semio-
tiskt synsätt kan förstås text varken knytas till läsar-
instansen eller den sekventiella alfanumeriska sek-
vens av tecken som i striktare mening definierar en 
text. Men även om man betraktar det bearbetade 
litterära utkastet som en text avsedd att läsas står 
man i regel inför inte en utan ett flertal versioner 
i samma utkast: det demonstrerar en skrivprocess 
där varje ändring skapar en ny text.

Det som i alltför liten grad kommer fram i stu-
dien är denna slags mera manuskriptnära förstå-
else av Sjöbergs arbetsprocess. För att få en när-
mare uppfattning om Sjöbergs skrivprocess – hur 
han utnyttjar textsidan, hur han ändrar i sina texter, 
hur han använder renskrifter och korrektur osv. – 
då måste man själv beställa fram originaldokumen-

ten. Hættner Aurelius studie innehåller visserligen 
faksimiler av fyra manusblad, men dessa diskuteras 
inte närmare. Ändå är det ju i dessa bilder av Sjö-
bergs skrift som den mest ingående gestaltningen 
av hans skrivande finns: hur idéer uppkommer eller 
kasseras, hur det stilistiska uttrycket moduleras. Så-
dana skrivförlopp kan ge ledtrådar till hur en för-
fattares språk utvecklas eller hur han eller hon ge-
nererar nya idéer och uttryck genom skrivandets 
fram och tillbaka. Det ska sägas att i vissa delar av 
Hættner Aurelius studie framkommer en bild av 
Sjöbergs skrivande som fungerar som korrektiv till 
den teleologiska process som den tesdrivande dis-
kussionen i huvudsak beskriver. Sjöberg som lång-
samt prövar sig fram, lämnar utkast och återvänder 
till dem långt senare, ger sig i kast med idéer som 
han aldrig fullföljer.

Min invändning, att utkasten och arbetsmate-
rialet som diskuteras inte behandlas som just ar-
betsmaterial utan som färdiga texter, bör dock när-
mare konkretiseras. Eftersom dessa utkast inte är 
färdiga texter måste Hættner Aurelius redigera dem 
för att de ska kunna tolkas i enlighet med den an-
slagna tesen. I inledningen till studien anges att ci-
tat från Sjöbergarkivet ”som regel” inte återger ”alla 
Sjöbergs ändringar eller markerar alla svårlästa ord 
och uttryck, utan endast sådana som är av intresse 
för mina resonemang” (s. 42). En jämförelse med 
några slumpvis valda originalmanuskript ger vid 
handen hur metoden för transkriptionen ser ut. 
Dikten kallad ”Lagerlös segrare” läser Hættner Au-
relius i första hand såsom ett vittne om en utveck-
ling på ett tematiskt plan. Av detta skäl, får man 
anta, återges den som en ren text utan redovisning 
av de många strykningar som finns i manuskrip-
tet (SA 254:34–37). Detta må vara hänt, men det 
blir missvisande att dikten beskrivs som ”fullbor-
dad”. Här blir alltså det traditionella textbegreppet 
tydligt. Texten har visserligen efter omarbetning-
arna formen av en färdig dikt, t.ex. med den utar-
betade rimflätningen. Men är den fullbordad? Det 
finns ingen renskrift och texten innehåller t.ex. en 
strykning (r. 13 ”linjal och”), som till skillnad från 
andra strykningar måste anföras för att texten ska 
framstå i sin helhet (Sjöberg har inte ersatt stryk-
ningen med något). Även andra redigerande in-
grepp görs i texten, t.ex. vissa typer av normalise-
ringar och rättelser, såsom när ”komittér” skrivs 
som ”kommittéer”.

Det tycks som om strykningar oftare registreras 
i läsningarna längre fram i studien. Men läsaren är 
i regel lämnad i sticket i fråga om vad i manuskrip-



Övriga recensioner · 483

ten som återges och inte. Ett av utkasten till ”Av 
Raka linjen” (SA 290:2) kan anföras eftersom den 
både illustrerar vinsterna då Hættner Aurelius mer 
ingående tolkar ett enskilt utkast genetiskt, samti-
digt som det visar hur metoden i studien i vissa de-
lar är ogenomskinlig. Här lyfter Hættner Aurelius 
alltså illustrativt fram några viktiga moment i Sjö-
bergs skrivprocess (s. 267 f.). Sjöbergs arbete med 
detta utkast beskrivs som en förfining av det de-
skriptiva systemet ”kläder”, och genom att ta upp 
strykningar kan Hættner Aurelius visa hur han går 
från mer klumpiga metaforer som närmar sig kari-
katyren till bilder som är mer komplext vitsiga eller 
i övrigt mer estetiskt tilltalande. Men hur troget har 
texten transkriberats? Hættner Aurelius skriver: 
”Sjöberg har börjat med den valhänta metaforen 
’riken måste sätta på sig harnesk’ ”. Sedan ser man 
av transkriptionen att ”riken” har ersatts av ”stater”. 
Men att döma av manuskriptet har Sjöberg i själva 
verket först börjat strofen med ”Ack tiden”, strukit 
detta och därefter direkt börjat om med ”Ack, ri-
ken[…]” som Hættner Aurelius citerar; och sedan i 
ett senare skede i skrivprocessen börjat om igen och 
ersatt ordet med ”stater”. Hættner Aurelius har ta-
git med det i utkasten som intresserat henne, men 
utelämnat annat. I den aktuella strofen återges på 
detta sätt vissa strykningar medan andra utelämnas, 
exempelvis i sista raden då Sjöberg har tvekat mel-
lan flera skilda formuleringar och prövat sig fram 
– han tycks tillhöra det slag av författare som i hög 
grad skriver och tänker samtidigt – men i studien 
återges raden som om Sjöberg komponerat den fär-
digt i huvudet.

Ett annat utslag av det textbegrepp som jag me-
nar ligger bakom studien – och som svär mot ma-
nuskriptens egenskap av vittne till en konkret skriv-
situation – är de ställen då Hættner Aurelius för 
samman olika utkast och diskuterar dem som en 
sammanhängande del av en dikt. På ett ställe förs 
en rad diktfragment samman från skilda handskrif-
ter, alla enligt Hættner Aurelius ”tidiga versioner” 
av del V–VI i dikten ”Konferensman”, för att illus-
trera en tidig inställning till yttersta domen och nå-
den (s. 300 f.). På ett annat rekonstrueras en dikt 
som aldrig avslutades eller ens sattes samman av 
Sjöberg: ”I tunga år vi dansade” (s. 325–327). Hætt-
ner Aurelius sätter här samman textstycken från 
tre olika manuskript, uteslutande vissa andra skis-
ser och fragment som tycks höra till samma upp-
slag. Arbetet att sätta samman en dikt av fragmen-
ten har vägletts av idén om en ”sammanhängande 
innehållslig och formell enhet” i materialet. Men är 

det, som Hættner Aurelius skriver, en ”rekonstruk-
tion” av en dikt eller är det forskaren som skapar 
en ny, tidigare aldrig existerande Sjöbergdikt? Det 
ska sägas att Hættner Aurelius här i en not påpekar 
att rekonstruktionen, om än den rimligaste, ”inte 
är invändningsfri”.

Anmärkningarna på transkription och redige-
rande ingrepp kan uppfattas som knappologiska. 
Mina invändningar är inte menade som en kritik av 
Hættner Aurelius läsningar, vilka mot bakgrund av 
utgångspunkterna är väl motiverade och träffande. 
Men risken med undersökningens teori och metod 
är att dess ramar blir alltför snäva. En konsekvens 
av Hættner Aurelius utgångspunkter är att hen-
nes förförståelse av författarens verk sätter dessa 
ramar: å ena sidan genom utgångspunkten i Frida-
diktningens parodi, å andra sidan det färdiga ver-
ket Kriser och kransar, dvs. ’målet’ för de utkast som 
diskuteras. Vad Hættner Aurelius därmed vinner är 
ett fokus för diskussionen, men vad som går förlo-
rat är en mer allmän förståelse av vad som händer 
i Sjöbergs manuskript och därmed en mer förut-
sättningslös förståelse av arbetsprocessen i stort.

En stor del av recensionen har jag, med berått 
mod, ägnat åt att kritisera en traditionell textsyn, 
vedertagen i vårt ämne, som också präglar den aktu-
ella studiens perspektiv på materialet. Därmed vill 
jag inte förneka dess rika resultat. Lösningen på den 
sjöbergska gåtan om den plötsliga vändningen i för-
fattarskapet – vilken i korthet titeln beskriver som 
”Parodins grepp och driftens bilder” – kommer sä-
kerligen att åberopas och inspirera till nytolkningar 
i Sjöbergforskningen. Genom att slå upp dörren 
till Sjöbergs opublicerade oeuvre öppnar den dess-
utom för nya läsningar. Man får också hoppas att 
fler arbeten följer som i likhet med Hættner Aure-
lius tar upp material som ligger utanför den svenska 
modernismforskningens mittfåra. Även detta ma-
terial av förarbeten och varianttryck, i relation till 
vilket den lilla mittfåran av kanoniserade första-
upplagor är förhållandevis liten, borde vara med 
och definiera svensk modernism, och, kanske an-
gelägnare, vad en modernistisk text är.
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