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tera om litteraturhistorisk metodik. En hänvisning till 
Inge Jonssons Den sköna lögnen (1986) hade hur som 
helst varit befogad. Jonsson ger en »frontrapport» 
som erbjuder en lättillgänglig överblick över littera
turforskningens olika inriktningar och som är mer up 
to date än Hallbergs presentation i slutkapitlet av 
litteraturvetenskapliga metoder.

Det är besynnerligt att en bok som avser att medde
la »problematiserad kunskap» avslutas med så slappt 
utformade litteraturanvisningar. Wellek och Warrens 
Theory of Literature (1949) måste sägas ha gjort sin 
tjänst. Det finns åtskilliga böcker och uppsatser av 
senare tillkomst som i stället kunde ha anvisats. Som 
Samlarens redaktör drar jag mig inte för att efterlysa 
en rekommendation också av dess systerorgan Tid
skrift för litteraturvetenskap där den litteraturteore
tiska debatten hållits nog så levande genom åren.

UlfWittrock

Jørgen Fafner: Digt og form. Klassisk og moderne 
verslære. Dansk vers kuns t. Bind I. C. A. Reitzels For
lag, Köpenhamn 1989.

Verslära som vetenskaplig genre är en både intressant 
och dubiös företeelse. Den ligger på gränsen mellan 
litteraturvetenskapens och språkvetenskapens områ
de. För det senaste försöket i genren svarar Jørgen 
Fafner, professor i retorik och metrik i Köpenhamn 
sedan 1970.

Intressant är versläregenren därför att den behand
lar ett ämne som ligger på en överspråklig nivå. 
»Verset er», skriver Jørgen Fafner i sin danska verslä
ra, »’mere sprog’ end nogen anden sprogbrug. En 
forståelse af verset hører med til en forståelse af, 
hvordan sprog overhovedet fungerer.» I vissa avseen
den kan en bok, som Fafners, om dansk vers ha 
relevans för studier i såväl rysk som fransk vers. I alla 
avseenden har en bok om dansk vers relevans för 
versformerna i de övriga germanska språken. Den 
som är inriktad på forskning om svensk poesi har till 
exempel all anledning att studera Fafners bok.

Dubiös är genren på grund av sammansättningsle- 
det »lära» och den traditionella dispositionen i para
grafer. Mönstret är hämtat från handböcker i gram
matik. På grund av denna yttre form framträder vers
läran starkare än andra handböcker med anspråk på 
auktoritet och objektivitet: detta är den sanna fram
ställningen av poesins väsen och former.

Till stor del består visserligen de flesta versläror av 
ett enhetligt stoff. Men samtidigt har varje författare 
sina egna idéer om hur stoffet bäst presenteras och 
struktureras. Man gör nya indelningar och inför nya 
termer. Dessa innovationer presenteras i paragrafer 
på samma sätt som de mer vedertagna delarna och ger 
ett försåtligt sken av att även här objektiva fakta 
presenteras.

Jørgen Fafners bok utgör inget undantag -  och det 
är naturligtvis avvikelserna från consensus i Digt og 
form som gör boken angelägen att anmäla för ett 
vetenskapligt forum. Det är naturligtvis också så att 
de avsnitt som avviker från traditionella versläror har 
sin grund i Fafners egen forskning i retorik och strof

former. Det var på en metrisk avhandling som Jørgen 
Fafner disputerade: Strofer og strofebygning I—II 
(1964). Både före och efter avhandlingen har han 
publicerat metriska undersökningar. Under 1970-ta- 
let ägnade han sig emellertid i huvudsak åt retoriken. 
Den stora syntesen av retorikstudierna finns i Tanke 
og tale. Den retoriske tradition i Vesteuropa (1982). 
De starkaste partierna i Digt og form är onekligen de 
som anknyter till retoriken och till strofformerna.

Det första kapitlet »Versebegrebet» innehåller den 
mest klargörande genomgång av frasen och övriga 
prosodiska förhållanden i prosan, som jag har sett i en 
verslära. Fafner kan här grunda sig på den retoriska 
traditionen. Med förhållandena i prosan som bak
grund kan han sedan klargöra vad som är det karakte
ristiska för versen -  den hörda så väl som den synliga, 
den bundna såväl som den fria.

Viktig är Fafners ståndpunkt att varken vers eller 
rytm låter sig definieras positivistiskt: »For at vi kan 
opleve det, vi kalder rytme, kræves der en form for 
medskabende verksomhed.» (19) Vad som är vers är 
ytterst en pakt mellan författaren och läsaren: »en 
tekst bliver til vers, dels når den er formet og præsen
teret som vers, dels når den gennem en sådan form
ning og præsentation imødekommer vor forudförstå- 
else, så vi inviteres til at præge den som vers». (14) I 
Strofer og Strofebygning argumenterade Fafner utför
ligt för denna fenomenologiskt färgade grundsyn med 
hänvisning till bland annat Croce. Idag överensstäm
mer väl ståndpunkten med consensus i textteorin, 
men det skadar inte att den upprepas tydligt och 
välformulerat.

Det andra kapitlet heter »Metriske grundbegreber». 
Här gör Fafner upp räkningen med versfötterna. De 
förvisas till skamvrån. Endast som adjektiv behåller 
Fafner beteckningarna »jambisk» osv. I hans termi
nologi finns istället huvudsakligen bisyllabisk vers, 
trisyllabisk vers och blandad vers. Den senare åstad
koms genom substitution, varigenom en jamb, förlåt 
ett taktled i en jambisk rad, kan bytas ut mot tri- eller 
tetra-syllabler (dvs. anapester eller peoner). Motsat
sen är reduktion, då en monosyllabel fyller bisylla- 
belns plats.

Detta beskrivningssystem kopplas till en formel
uppsättning, som presenteras närmare i ett följande 
kapitel. En åttastavig jambisk rad skrivs ut bi ’#, där 
»bi» står för alternerande meter, »’» för upptakt och 
»8» för åtta stavelser. Om trestaviga »versfötter» 
blandar sig med de tvåstaviga, noteras det med ett 
»+» efter ordet »bi».

Värdet med ett sådant här system visar sig i sam
band med större katalogsammanställningar över olika 
versformer -  som i del 2 av Fafners avhandling om 
strofer. Det mäktigaste exemplet på en verskatalog är 
annars Hallvard Lies översikt över norska versformer 
i Norsk verslære (1967). Fafner planerar en liknande 
katalog över dansk vers. Lie använder också ett for
melsystem men annorlunda uppbyggt än Fafners. Det 
senare är nog något smidigare, men strängt taget har 
det ingen större betydelse hur systemet är utformat, 
bara man hittar i det när man använder katalogen.

Betydligt mer tveksam är jag till att använda Faf
ners system som underlag för analys av enskilda dik
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ter. Fafner definierar ju själv vers som något som 
finns inom ramen för ett referenssystem som delas av 
författare och läsare. Detta gäller ju även versfötter
na. Jamberna (och teorin bakom jamberna) finns 
både i diktarens medvetande och i läsarens medve
tande. Om forskaren avskaffar jamberna ur diktana
lysen, ställer han sig utanför pakten. Är det menings
fullt?

I min tidigare forskning bytte jag också bort vers
fötterna mot det mer modernt klingande ordet »takt» 
-  men som synonym för versfot. Jag har retirerat på 
denna punkt. En versfot är en versfot och bör beskri
vas som en versfot.

Systemet med »substitution» är ett smidigt beskriv- 
ningssystem, men måste det inte finnas någon sorts 
historisk täckning för att vara relevant? Den medelti
da knitteln beskrivs av Fafner så här:

bi + ( + ) ’8’8 ..., ’9’9 . . . .  
a a BB

Med andra ord: vi har en fyrslagsräcka med fritt antal 
stavelser mellan höjningarna. Rimmen faller parvis: 
aa BB osv.

Formeln antyder att det egentligen, i botten på 
knitteln, finns en jambisk vers, från vilken man kan 
göra många undantag genom substitutioner. Men 
knittelversen fanns ju innan traditionen med metriskt 
bunden vers var påtänkt i germanska språk. I knitteln 
sammanfogas två fraser med vardera två trycktoppar 
till en rimmad rad. I början på 1600-talet kommer 
knitteln ur modet såväl i Danmark som i Sverige och 
ersätts av den alternerande versen. Är det då lämpligt 
att beskriva knitteln på ett sätt som gör den till en 
variant av alternerande vers (med resitutioner)?

Detta sagt med anledning av kapitlet »Metriske 
grundbegreber», som alltså visar sig rymma en betyd
ligt djupare problematik än vad den oskyldigt kling
ande titeln signalerar.

Detta kapitel avslutas med ett par paragrafer som 
tar upp mycket viktiga och grundläggande företeelser 
i metriken. Den första gäller de två planen, de proso- 
diska förhållandena som gäller i naturligt tal, i prosa 
alltså, och det metriska schemats rytm. I traditionell 
vers spelar dessa två rytmiska plan mot varandra.

Detta är en verklig hörnsten i alla versläror från 
1900-talet, och Fafner återkommer givetvis gång på 
gång till de två planen. Den fria versen, liksom 
prosan, kallar han monorytmisk, eftersom här saknas 
ett genomfört metriskt system; den metriska versen 
kallar han birytmisk.

Detta kan tyckas vara en fiffig begreppsprecisering, 
men jag undrar om den håller. Jag tror nämligen att 
även den fria versen bör betecknas som birytmisk. 
Den andra rytmen skapas i den fria versen inte av en 
genomförd meter men väl av en versindelning, som 
gör »insnitt» (Fafners utmärkta term) i texten på and
ra ställen än vad den naturliga fraseringen gör. Insnit- 
ten skapar förskjutningar och förändringar i både 
rytm och tempo.

Det innebär att vi faktiskt skulle kunna lansera en 
ny definition av vers: det är en text som är birytmisk 
genom att det vid sidan av det naturliga talets rytm 
finns en annan rytm, skapad av versformen.

Den andra företeelsen handlar om »slagräckan», 
och här lyfter Fafner fram något som visserligen sagts 
tidigare i litteraturen men inte vad jag har sett gjorts 
till en så klar skiljelinje som här. Vi kan skilja på »det 
lige system» och »det ulige» system. Det jämna syste
met bygger på »tvåans tabell». Grundläggande är 4- 
slags-räckan som finns i knitteln och folkvisan. Re
nässansens dansmusik utvecklade en »symmetrisk» 
formprincip och byggde satsen i perioder om 2, 4, 8 
och 16 takter. På denna »Lied-princip» grundar sig 
många strofformer. (71)

»Det ulige», dvs. uddasystemet, har sin huvudvers i 
den femfotade jamben. Den fick sin blomstring speci
ellt efter det att poesin utvecklats till läspoesi utan 
direkt inflytande från musikens perioder. Denna del
ning i jämnt och udda system förefaller mig vara en 
viktig punkt i versens teori. Här kan vi gå vidare och 
anta att det jämna systemet, framför allt fyrslaget, 
finns kvar som en underliggande struktur i den senare 
utvecklade udda poesin: blankvers är visserligen fem- 
fotad, men tendensen vid uppläsning är ändå en fyr- 
höjd puls -  någon höjning i det metriska schemat 
uteblir på varje rad.

Det tredje kapitlet har rubriken »Rytmen och met
ret». Det mesta känns igen från andra metriska hand
böcker. När Fafner kommer in på versbindningarnas 
område, inför han en bra nyhet: vers där versradens 
slut sammanfaller med satsens eller frasens slut kallar 
han »linjestil». (89) (Den svenska översättningen bor
de vara »radstil», men eftersom rad alltid är ett disku
tabelt ord i metriska sammanhang, så kan man kan
ske låna in den danska termen?) Motsatsen är »bind- 
ningsstil», som har blivit ett karakteristikum för läs- 
poesin och utan vilken den fria versen är otänkbar. 
Fördelen med Fafners termer är att vi blir inriktade 
på diktens text istället för på versradens slut.

Kapitel 4 och 5 heter resp. »Rids af formlæren» och 
»De traditionelle former». Här har Fafner sin genom
arbetade avhandling om strofformerna att bygga på. 
Han urskiljer vissa grundläggande byggelement i stro
ferna, och med hjälp av dessa och det förut nämnda 
formelsystemet tar han oss med på en både historiskt 
och formellt givande vandring bland danska strofbyg
gare. Hans resonemang om strofers funktion och 
»etos» (uttrycksvärde) är intresseväckande (135) -  
och mer utlovas i den kommande vershistorien.

Termerna »strofisk» och »stikisk» använder Fafner 
som vi är vana vid, men termen »rapsodisk» har han 
reserverat för en mellanform, som också kallas för 
»madrigalvers» och »fabelvers» (167). Det är det som 
jag i min avhandling (Svensk vers 1901-1945, 1974) 
kallade för »metrisk oschematisk» vers, alltså till ex
empel jambisk vers med växlande antal jamber i ra
derna. Ett avsnitt sådan vers kan se ut som en strof, 
men något nytt avsnitt som är kongruent med det 
föregående finns inte. Fafner lyfter fram denna mel
lanform och ger den större plats historiskt än vad jag 
tidigare har sett, vilket verkar rimligt. Om termen 
»rapsodisk» kan slå igenom hos oss för denna sorts 
vers återstår att se. Det vore värt ett försök.

Bokens sista kapitel handlar om »De frie vers». 
Säkert med rätta urskiljer Fafner en huvudlinje från 
örats poesi mot ögats poesi och från satsen / frasen
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mot ordet som versens centrum. Han har samlat in en 
del goda illustrationer på bilddikter, där dikten över
skrider gränsen till ordkonsten och blir bildkonst. 
Termerna »linjestil» och »bindningsstil» visar sig an
vändbara för att karakterisera vissa huvudtyper. Men 
i huvudsak tillför inte detta kapitel versläran något 
nytt. Det som sägs här har utretts och förklarats tidi
gare, bland annat i den svenska forskningen.

Jag har här diskuterat boken som ett vetenskapligt 
arbete. Den vänder sig emellertid i första hand till 
litteaturstuderande, skådespelare, dansklärare, musi
ker och andra som i sitt yrke behöver kunskaper om 
vers. Den kan varmt rekommenderas för detta ända
mål. Det skulle förvåna mig om den inte blir mycket 
läst och kommer att räknas som en klassiker bland 
nordiska versläror. Digt og form är utomordentligt 
välskriven, pedagogiskt klar och ändå personlig, 
ibland humoristisk, i tonen. Allt förklaras med hjälp 
av rikliga, välfunna citat ur den danska lyriken. Digt 
og form är dessutom bara första delen i en planerad 
trilogi. Band II kommer att vara en vershistoria och 
band III en verskatalog. Vi ser fram emot denna fort
sättning!

Kristian Wåhlin

Gunnar Ekelöf: Skrifter. Bonniers 1991.

Den textkritiska utgåvan av Edith Södergrans Sam
lade skrifter utges i tre volymer som ett led i Svenska 
litteratursällskapets i Finland strävan att göra lit
terära klassiker tillgängliga i fullständiga, tillförlitliga 
utgåvor. Jämsides med dess första volym föreligger på 
senhösten 1991 de tre första delarna av Gunnar 
Ekelöfs Skrifter, en utgåva som inalles skall omfatta 
åtta delar. För utgivning och redigering svarar Reidar 
Ekner. Det rör sig, betonar Ekner i inledningen till 
den första delen, inte om en utgåva som gör anspråk 
på att innehålla allt Gunnar Ekelöf skrivit, men väl 
om »en kritiskt vetenskapligt acceptabel edition, där 
varje rad etablerats enligt textkritiska principer».

Den skriftliga kvarlåtenskapen omfattar närmare 
10000 blad, brev oräknade, uppger Reidar Ekner, 
som har inriktat sig på att bland de manuskript som 
Ekelöf själv inte låtit trycka ta med bara hela och 
avslutade texter. De tre nu föreliggande volymerna 
omfattar Dikter 1927-1951, Dikter 1955-1962 och 
Dikter 1965-1968; ett rikt diktmaterial, från 1927 och 
framåt, skall dessutom inrymmas i den fjärde delen. I 
delarna 1 och 2, som omfattar Ekelöfs diktsamlingar 
till och med den kompletterande Sent på jorden-utgå
van 1962, finns samtliga texter med från originalutgå
vorna. Ekelöf ändrade ständigt, som Ekner fram
håller, och det ofta också i de tryckta böckerna. 
»Komplikationerna vid utgivningen uppstår till följd 
av Ekelöfs egna, senare ändringar. Men eftersom det 
är ofrånkomligt att tillvarata dem, måste man accep
tera att det -  i Skrifter -  finns olika tidsskikt i en och 
samma bok, t. ex. i Sorgen och stjärnan.» I det tre- 
bundsurval Dikter som utgavs 1949 och särskilt i den

fylliga volymen Dikter 1927-1962 rensade Ekelöf bort 
åtskilliga dikter som han kommit att ogilla. Men han 
kunde också bearbeta och ändra tidigare poem.

Redigeringen av Diwandiktningen har ställt Ekner 
inför speciellt vanskliga avgöranden. Han har, som 
han deklarerar, valt en aktiv redigering och han 
menar sig genom sina personliga erfarenheter av 
Ekelöfs urvals- och redigeringspraxis ha förvärvat sin 
»sanktion för att ha strukturerat den återstående 
diwandiktningen», dvs. vad som hade tillkommit un
der samma »inspirationsvåg» men som inte inrymdes 
i de tre samlingarna Dlwän över Fursten av Emgiön, 
Sagan om Fatumeh och Vägvisare till underjorden. 
»Frågan har varit: hur presentera detta stora över
skjutande material, tidigare endast delvis publicerat. 
Det har gällt att hitta övertygande mönster som gör 
materialet full rättvisa.»

Reidar Ekner låter de tre av skalden utgivna sam
lingarna närmast åtföljas av Partitur, den 1969 post- 
humt av Ingrid Ekelöf utgivna samlingen; »ingen har 
stått diwandiktningens födelseprocess närmare än 
hon, och Partitur är en auktoritativ sammanställning 
gjord under levande intryck av, ja delaktig i denna 
process». Som skugga eller pendang, skriver Ekner, 
till Dlwän över Fursten av Emgiön, har så en samling 
av diktsamlingsformat, Dlwän 2, kunnat sam
manställas. På samma vis har en diktsvit, Fatumeh 2, 
fogats till det »bygge med fem valv» som Ekelöf haft i 
åtanke och där Vägvisare till underjorden utgjorde ett 
mittvalv.

Ekner håller öppet om de »under ett par års tid» 
framtagna dikterna i Dlwän 2 liksom diktsviten i 
Fatumeh 2 har strukturerats i full enlighet med 
Ekelöfs egna intentioner. »Samlingarna presenterar 
två möjliga strukturer i det material han efterlämnat, 
och vilka två diktsamlingar han själv skulle ha kom
ponerat om han fått tillfälle att sätta sina planer på en 
pentatyk i verket, det kan vi aldrig få veta.» Själv har 
Ekner därjämte under rubriken Lucifer sade samlat 
en följd av dikter som varierar upprors- och Maria- 
problematiken i Vägvisare till underjorden. Dess
utom har ett antal ikondikter sammanförts till en 
särskild avdelning, Ikoner. En totalredovisning av 
diwandiktningen rör det sig trots allt inte om, fram
håller Ekner: »Flera tiotal diwanutkast har lämnats 
utanför, eftersom de ligger alltför nära de redan publi
cerade, är ofullständiga eller får anses alltför skissar
tade eller obetydliga.»

På ett så övertygande sätt som möjligt säger sig 
Ekner ha sökt presentera det av diktaren själv oord
nade textmaterialet från hans sista livsskede. Alterna
tivet har varit någon mer mekanisk ordning, menar 
han. Parentetiskt anmärker Ekner att den läsare, kri
tiker, översättare, antologiredaktör eller forskare som 
vill göra sina egna konstellationer av dikterna »står 
det alltid fritt att göra sådana och plädera för dem». 
Samlaren står öppen, vill jag här tillägga, för kritiska 
inlägg av detta slag. Reidar Ekners förnämliga Ekelöf- 
edition bör överhuvud i likhet med Södergranutgåvan 
-  båda work in progress -  komma att utöva en mäktig 
stimulans på forskningen kring dessa båda diktare.

Ulf Wittrock




