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retoriskt inspirerad textteori (de Man versus Gadamer) 
över dikten. Fredrik Lång ger en svindlande civilisato
risk och kunskapsteoretisk diskurs, »Från naturalism 
till modernism. Den poetiska nominalismen hos Björ- 
ling».

Konsthistorikern Sixten Ringbom anlägger i »Bild- 
struktur hos Björling» intressanta aspekter rörande den 
starka ikoniseringstendens, dvs. »ett närmande av den 
linjära språkliga formen till en tvådimensionell, bild- 
liknande struktur», »ordting», som gör sig gällande 
fr.o.m. 30-talet, en avsedd verkan, analog med bild
konstens (). (Paralleller som söks i samtida modernis
tisk, abstrakt konst i en strävan att befria dikten också 
från dess mimetiska, referentiella funktioner är inom 
parentes sagt ett projekt som ju upptar flera samtida 
poeter, t.ex. den unge Gunnar Ekelöf i slutet av 20- 
talet, vilket Bengt Landgren visat i Den poetiska värl
den, 1982.)

Denna aspekt kan kombineras med John Sweden- 
marks tämligen okonventionella bidrag rörande »Den 
friställda grammatiken» med skilda resonemang röran
de bl.a. frasen som grundläggande rytmisk struktur. 
Mot tidigare förda resonemang om Björlings »brott» 
mot grammatiken och normalspråket (det elliptiska) 
hävdas att dessa aspekter är oväsentliga i förhållande 
till rytmens primat. När han tillskriver det Björlingska 
språkspelet ett slags »pre-logiskt» tänkande ansluter sig 
Swedenmark till Julia Kristevas Lacanskt influerade 
teori om det »semiotiska» språket-före-språket.

Temat livet-som-dikt, dikten-som-liv återkommer 
annorlunda tolkat i Engdahls essä, där »tillvarons icke
begränsning [...] också är dess ickefömuftsenlighet». Så 
också i Carl-Johan Malmbergs bidrag, »’Dikts mång- 
tonighet ett aldrig uttänkt’ -  tankar om ljudet, tonen och 
lyssnandet hos Gunnar Björling». Citatet från Bröderna 
Karamasov, som Björling gärna återvände till, om att 
älska livet, »inte för dess menings skull, utan för dess 
egen skull» står för ett bejakande som inte rangordnar, 
hierarkiserar, inte tolkar och dechiffferar: Björling 
framstår här som den raka motpolen till den symbolis
tiske poeten, men lika mycket till författaren som avslö
jare. Mot en Strindbergs misstänksamhet står »det 
direkta tilltalets poet» som erfarit att »världen talar till 
honom, direkt, oavbrutet, utan att behöva tolkas, för
stås, förklaras. Och han intar samma icke-förklarande 
hållning till sig själv.» Om världen är en gåva, så är 
dikten, »den han omvandlar sig själv till [...] en mot
bild, en gengåva, ett svar».

Eva-Britta Ståhl

Thomas Seiler: På tross av. Paal Brekkes Lyrik vor 
dem Hintergrund modernistischer Kunsttheorie. (Bei
träge zur nordischen Philologie, Bd 22) Helbig & 
Lichtenhahn Verlag. Basel/Frankfurt am Main 1993.

Det är väl knappast någon som i högre grad kan för
knippas med det modernistiska genombrottet i Norge 
(om nu något sådant genombrott verkligen ägt rum) än 
Paal Brekke (1923-93). Av Willy Dahl presenteras han 
i Norges litteraturhistorie (6, 1975) som »Fomyeren

Paal Brekke» och som »den lyriske modernismens 
bannerfører i Norge». Men innan Brekke 1949 gav ut 
sin chockerande modernistiska diktsamling Skygge- 
fektning och sin tolkning av Eliots The Waste Land 
{Det golde landet) hade han publicerat tre diktsamling
ar och två romaner. Gymnasisten Paal Emanuel Brekke 
flydde som 17-åring till Sverige 1940 och det var här 
han två år senare -  på Trots allt!:s förlag! -  kunde 
trycka sin debutsamling Av din jord er vi til. 1942 var 
ju året för Lindegrens.mannen utan väg, men texterna i 
den 19-årige debutanten Brekkes diktbok erinrar snara
re om Gunnar Mascoll SilfVerstolpes Hemland, Prins 
Wilhelms Ond tid och Hjalmar Gullbergs »Spel på 
taggtråd» i det årets mest sålda och uppmärksammade 
diktsamling, Fem kornbröd och två fiskar. Inlednings- 
dikten i Av din jord er vi til, »Til Norge», är en typisk 
exponent för samlingens (och tidens) taktfast rimmade, 
patetiskt nationella poesi av Øverlands och Nordahl 
Griegs art (den av tidsläget glödgade diktning, som 
Erik Lindegren ännu 1943 ville kalla »stor lyrik»):

Dalens rødmalte stuer og hus, 
din mark som er furet av plog, 
din evige sang, det evige sus 
i de ranke furuers skog,

og fjordene, fjellene, fossenes veld, 
de snødekte vidder og vann, -  
vi bærer det alt her inni oss selv.
Vi er ett med vårt fedreland!

Av din jord er vi til. I din jord skal vi bli, 
og leve i tusen år.
Du og ditt folk, det er vi, det er vi 
som skal leve, som aldri forgår!

En annan dikt i debutsamlingen förtjänar citeras, efter
som den så tydligt demonstrerar distansen mellan 
Brekkes ungdomslyrik och den outrerat modernistiska 
diktionen i Skyggefektning, Løft min krone, vind fra 
intet (1957) och Roerne fra Itaka (1960). Det är 
»Håkonarmål», som anknyter till den patriotiska roja
lismen i t.ex. Nordahl Griegs välkända »Kongen» från 
1940:

Vi er et folk av enkle menn 
med aktning for oss selv.
Vi tåler ingen herre.
Vi eier ingen trell.

[...]

Du holder alle oppe.
Du gir oss alt du eier.
Du lyser som et merke, 
et løfte på vår seier.

Ditt navn er blitt et løsen 
for tillit, håp og tro.
Du er vår egen konge.
-  Gud sign vår konge god!
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I Brekkes andra svenska diktsamling, Landsflyktig 
soldat (1945), som utgavs under pseudonymen Arvid 
Rhode och var försedd med en fiktiv självbiografi på 
bakpärmen, börjar fria rytmiska räckor uppträda vid 
sidan av traditionella versformer. Också en viss asso
ciativ frigörelse av bildspråket kan observeras i en del 
av texterna, kanske framför allt i kärleksdikterna i 
samlingens tredje avdelning, »Til Deg», och i den 
kanske av Artur Lundkvists jazzdikter inspirerade 
»Tam Tam»: »Kjelne, hvite lemmer/ bukter seg som 
ormer [...] Nattens stjerner er kalde kniver/ som støter 
deg ned/ Mørkt hamrer/ livets hete pulsslag». En första 
ansats till den Brekkeska ironin i Det skjeve smil i rosa 
(1965) och Granatmannen kommer (1968) skymtar 
redan i »Uppsala», en text som kretsar kring landsflyk
tingens alienation i universitetsstadens neutrala svenska 
idyll och Carolina Redivivas fridfulla läsesalar ovanför 
försommarens trögflytande Fyris:

I brede, hvite strimer faller lyset 
gjennom lesesalsvinduet.
Bibliotekaren springer omkring
som et summende insekt med sitt bokstøv,
og studentene pleier sin sjels befruktning.

På solgrønne gressplener ved Fyrisåen 
leker blomstene med bama.
Junivinden kysser de sommerlyse björkene 
ved slottet.

Dette er deres by.
Min himmel er grå.
Ingen solstråle varmer mit frosne hjerte.
Ved min flodbredd 
ligger blomstene døde.

Her er så stille
at mine nakne føtter mot sanden 
kaster ekko mellom mørke klipper.

Men det är inte denna forhistoria, vägen till Skygge- 
fektning och den process, genom vilken Brekke suc
cessivt erövrar sitt lyriska språk, som intresserat Zii- 
richskandinavisten Thomas Seiler i den märkligt att 
säga första större undersökningen med vetenskapliga 
anspråk av Paal Brekkes diktning: Seiler koncentrerar 
sig på författarskapet mellan 1949 (,Skyggefektning) och 
1980, då Brekke -  efter Flimmer. Ok strek -  tystnar 
som lyriker och kritiker under tolv år, för att återkom
ma först året före sin död med Men barnet i meg spør 
(1992). De tidiga diktsamlingarna och böckerna före 
Skyggefektning omnämns ö.h.t. inte.

Framställningen är bitvis skarpt polemisk. I förbifar
ten (s. 15-18) avvisas Ingemar Algulins reduktionsbe- 
grepp i Den orfiska reträtten (1977) som ett utslag av 
positivistisk villfarelse och i en frän exkurs (s. 57-66) 
går förf. strängt tillrätta med Arnulf Øverlands 
»mimetiska» felläsningar av Heinrich Heines lyrik. 
Seiler drar sig ingalunda för att lansera uppseendeväck
ande teser. En av dessa är, att den lyriska modernismen 
aldrig fått något definitivt genombrott i Norge, aldrig

helt accepterats av den i norskt kulturliv dominerande, 
estetiskt konservativa kulturradikala falangen. Det går 
enlligt Seiler en rak linje från den av en rasande Øver
land inledda »Tungetaledebatten» 1954 till Jan Erik 
Volds angrepp på modernismen i »Syndromdebatten» 
1979-80: samma slitna argumennt används, samma 
aningslöst referentiella och mimetiska litteraturupp
fattning hyllas, samma normativa litteraturkritik mobi
liseras under de röda fanorna: »Fast 30 Jahre nach der 
Tungetaledebatte sind wir wieder mitten in einer nor- 
mativen Literaturkritik, Volds Buch heftet schon von 
daher etwas Anacronistisches an» (s. 5).

Vidare -  hävdar Seiler med stort eftertryck -  är 
Brekke ingalunda någon världsfrånvänd esteticist. Hans 
lyriska modernism i Skyggefektning och Løft min krone, 
vind fr  a intet representerar en »Ästhetik der Vemeige- 
rung», ett motstånd och en forsvarshandling, riktad mot 
den brutala människofientligheten i det moderna väster
ländska industrisamhället. Det är i just denna mening 
Brekke skriver »på tross av». De ofta citerade raderna 
ur Løft din krone, »Jeg ville reise meg et dikt mot ver
den», har missuppfattats. De uttrycker ingalunda någon 
världsfrånvänd kvietism, utan bör förstås som en pro
test mot denna värld, där människor förtrycks och 
förnedras, en värld av alienation, exploatering och 
splittring: »Gegen diese Welt richtet sich Brekkes 
Lyrik, die beständig nach Sinn, nach Meinung forscht 
und von der Sehnsucht nach einem humanen Leben 
erfullt ist» (s. 76).

För denna energiskt urgerade huvudtes i undersök
ningen -  den anknyter f.ö. till Arild Linnebergs idé i 
studien »Det faderløse samfunnet» (1984) om en 
»motsägelsens estetikk» som den strukturerande princi
pen i Brekkes lyrik -  söker Seiler naturligtvis stöd hos 
Adomo: konsten erbjuder en subjektivitetens asyl i 
detta samhälle, en »promesse du Bonheur», drömmen 
om en värld »in der es anders wäre». Men Adomos 
dialektiska estetik utgör ingalunda den enda teoretiska 
basen för undersökningen, som konstruerats av djärva 
kombinationer mellan Frankfurtskolans syn på kons
tens funktion i kulturkrisen, idén om diktningen som 
»främmandegöring» i rysk formalistisk tradition 
(Sklovskij) och motsvarande element i Pragstruktura- 
lismen (Mukarovsky), Tartuskolans struktursemiotik 
(Lotman), New Criticism (Eliot, Brooks) och Hugo 
Friedrichs Die Struktur der modemen Lyrik; på detta 
läggs så tankegångar hämtade från modem hermeneutik 
(Gadamer, Jauss), receptionsestetik (Wolfgang Iser), 
poststrukturalism, dekonstmktion (Barthes, Kristeva, de 
Man) och annat.

Att i ett någorlunda enhetligt perspektiv hålla sam
man så många olika synsätt är självfallet inte lätt och 
man kan nog inte säga att Seiler helt lyckats med denna 
extremt krävande uppgift. Visst finns det, trots att 
Wellek med stor kraft hävdat motsatsen (A History o f 
Modern Criticism 1750-1950. 7: American Criticism, 
1900-1950, 1986, s. 151), beröringspunkter mellan 
fromalismens teorier om poetisk främmandegöring och 
nykritikens paradox/ironibegrepp, liksom mellan Ador- 
nos och Cleanth Brooks uppfattning om det konstnärli
ga språkets funktion (Peter Madsen har i en av Seiler ej 
åberopad uppsats i Poetik diskuterat detta). Men dessa
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samband utreds inte ordentligt av Seiler och den teore
tiska bas som byggs upp i inledningen har i viss mån 
karaktären av lärd dekoration. Av exempelvis Lotmans 
modell for strukturanalys av poetiska texter finns i 
själva undersökningen av Brekkes diktning inte många 
spår och detsamma gäller, om man bortser från det 
mera exkursiva avsnittet om »Tungetaledebatten» och 
»Syndromdebatten», receptionsestetiken; de enstaka 
Barthes- och Kristevaacitaten, slutligen, fungerar en
dast som utsmyckningar.

Vad Seiler däremot lyckas genomfora är en serie 
nyanserade och mestadels övertygande close readings, 
bland vilka särskilt studien av minnets tema i Skygge- 
fektning och Løft min krone samt analysen av de poe
tiska figurerna i Roerne fra Itaka förtjänar nämnas. 
Mindre bra fungerar kanske närläsningstekniken i 
behandlingen av montagetextema i Det skjeve smil i 
rosa och Granatmannen kommer, och for den under
fundigt mördande humorn i åldringsmonologema i 
Aftenen er stille (1972) saknar Seiler alldeles sinne: 
»Diese Art realistischer Darstellung wirkt platt» (s. 
147).

Det finns hos Seiler en tydlig tendens (som väl sam
manhänger med metoden) att värdera de modernistiska 
dikterna från 1949-60 högre än de experimentella 
texterna efter 1965; föga nytt av värde har tillkommit 
under den sistnämnda perioden. Det »brott» i Brekkes 
lyrik som Edvard Beyer, Willy Dahl och andra urskilt 
alltifrån den indiska reportageboken En munnfull av 
Ganges (1962), existerar enligt Seiler inte: det politiska 
engagemanget, den mot kulturindustri och borgerligt 
samhälle riktade ironin, det satiriska elementet, det rikt 
facetterade språkspelet med fragment från schlager, 
reklamslogans, bamverser och mediaspråk, finns redan 
exempelvis i Roerne fra Itaka, hävdar Seiler bestämt.

Han anför goda argument för sin uppfattning och 
även om man kan tycka, att Seiler i sin ambition att 
demonstrera kontinuiteten i Brekkes poetiska verk i 
alltför hög grad bortser från den rastlösa nyorientering
en, det gestaltskiftande, dynamiska och experimentella 
draget i denna lyrik, ger hans undersökning en intres
sant belysning av den norska modernismens historia. 
En instruktiv presentation av Brekkes och den honom 
närstående Erling Christies litteraturteori avslutar det 
litet oroligt disponerade och något ojämna, men syn- 
punktsrika och stimulerande arbetet.

Bengt Landgren

Ulla-Britta Lagerroth: Johannes Edfelt. En författar- 
skapsbiografi. Bonniers 1993.

Ulla-Britta Lagerroths bok om Johannes Edfelt har i en 
förstone förbryllande undertitel: En författarskapsbio- 
grafi. Vad är det? Vad är en författarskapets biografi till 
skillnad från en författarbiografi? Svaret ges i inled
ningskapitlet, där det enligt UBL »provocerande» 
projektet explikeras på följande sätt: »undersökningen 
[har] sin utgångspunkt och tyngdpunkt i texterna. Det 
är en biografi på texternas villkor. Om jag intresserar 
mig för att förstå poeten Johannes Edfelt måste jag

rimligen i första hand förstå hans poetiska värld -  förstå 
de frågor som reses i hans texter och förstå hur texterna 
arbetar för att gestalta dessa frågor» (s. 22fi).

De poetiska texterna ställs av UBL också verkligen i 
centrum för en framställning där analyser av text och 
tematik får motivera och styra rekognosceringarna i den 
vidsträckta biografiska terrängen.

I en uppsats i den av William H. Epstein redigerade 
antologin Contesting the Subject. Essays in the Post
modern Theory and Practice o f Biography and Bio
graphical Criticism (1991) pläderar Sharon O’Brien i 
David Nyes efterföljd för en experimentell 
»antibiografi», en poststrukturalistisk (eller kanske 
snarare modernistisk) upplösning av de ur litteraturteo- 
retisk synpunkt »naiva», gamla formerna för biografisk 
narration: dialog -  t.o.m. polemik -  mellan biografiker 
och biograferad får ersätta den monologiska sekvensen; 
helt obearbetat källmaterial används för att avbryta eller 
ifrågasätta analys och slutsatser; den lineära kronologin 
bryts upp eller inverteras i avsikt att skapa nya och 
raffinerade narrativa strukturer etc.

Så långt går nu inte UBL i sin nya bok. Den historia 
som berättas i författarskapsbiografin är kronologiskt 
sammanhängande, börjar med förfäder, föräldrar och 
barndom och går fram mot de sena åren. Författar- 
skapsbiografin visar sig således trots allt rymma en 
författarbiografi.

För att distanera sig från mera konventionella litterä
ra biografier utnyttjar UBL vissa dispositionella grepp.
I inledningskapitlet (»Outsider livet igenom») kläds 
redogörelsen för Edfelts släktförhållanden och väst
götska barndomsmiljö in i en diskussion av olika socio
logiska, psykologiska och filosofiska teorier om alie
nation och outsiderskap (av Richard Schacht, Joachim 
Israel, Erich Fromm, Paul Tillich, Renato Poggioli 
m.fl.). Detta inledingskapitel ger en allmän karakteris
tik av Edfelts lyrik med tonvikt på främlingskapet samt 
följer den unge Edfelt fram till och med gymnasieåren i 
Skara.

I fortsättningen fördelas det biografiska stoffet på sju 
kapitel, eller avsnitt, som följer tematiska huvudlinjer i 
grupper av två eller flera diktsamlingar.

I det första av dessa kapitel behandlar UBL det 
drömda broderskapets, gemenskapens och livsbekän- 
nelsens texter i debutsamlingen Gryningsröster (1923) 
och i Unga dagar (1925) samt anger den utpekade 
temakonstellationens biografiska kontext i bl.a. 
»malströmmen av politisk och social utopisk entusi
asm» (s, 48) i den clartéistiska Lundamiljö Edfelt kom i 
kontakt med hösten 1923. Nästa kapitel, med den tema- 
angivande Goethesk-Edfeltska rubriken »Ha din sak på 
intet ställd», omfattar tiden från Ansikten (1929) till 
Aftonunderhållning (1932) och tar sin startpunkt i den 
ångestfyllda konfrontationen mellan jaget och världen i 
1929 års samling; här beskrivs vidare studieårens Upp
sala och en viktig roll spelar redogörelsen för den unge 
Edfelts relationer till Agnes von Krusenstjema och 
Hjalmar Bergman, lika utanförställda det borgerliga 
samhället som författaren till Aftonunderhållning, men 
med andra och ännu mörkare erfarenheter.

Den stora Edfeltska kärlekslyrikens tematik, metafo- 
rik och poetiska linjeföring i Högmässa (1934) och I




