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132 Recensioner av doktorsavhandlingar

den sistnämnda kategorin lyst med sin frånvaro i 
Sverige. Detta får en delförklaring i det kanske speci
fikt svenska arrangemanget med ett storförlag som 
stått för mycket av kontinuiteten i den unglitterära 
tidskriftstraditionen: inför ständigt beställda uppror 
har det helt alternativa suttit en smula trångt. (I ett 
kort eget avsnitt, samt passim, behandlas ults förlags- 
anknytning, men implikationerna samlas inte riktigt 
upp.) Holmberg gör (s. 127) ett -  halvt återtaget -  
försök att granska spelet mellan grupp- och genera- 
tionstidskrift genom att undersöka antalet bidrag per 
bidragsgivare i respektive art. Försöket är dömt: läst 
mot en tablå på s. 266 visar sig hans fynd vara att 
tidskrifter som utkommit med bara ett nummer har 
färre bidrag per bidragsgivare än sådana som utkom
mit flere gånger.

I ett digert avsnitt om det Holmberg kallar konsten 
att manifestera sig studeras tidskriften som retoriskt 
subjekt, från valet av titel till konvenans för avskeds
tagande. Här avvinns Holmbergs aktörsperspektiv 
med okonventionella medel sina bästa poänger, och 
de är talrika. Tack vare avhandlingens osedvanligt 
kongeniala layout kommer de åt att landa med full 
åskådlighet. Tryckt i stort format och bräddad med 
faksimilåtergivningar ger arbetet sin läsare en nästan 
obruten kontakt med de föremål det hanterar.

Clas Zilliacus

Sten Brandorf: Från den förbergade människan till 
den upplösta. En linje i Sivar Arnérs författarskap 
fram till 1973. Studentlitteratur. Lund 1989.

Sten Brandorfs avhandling för doktorsexamen är den 
första större sammanhängande undersökningen av 
Sivar Arnérs författarskap. Hittills har Arnérs digra 
produktion behandlats förutom i översiktsverk en
dast i kortare uppsatser. Jöran Mjöberg har uppmärk
sammat Arnérs diktning i essäboken Livets ansikten 
(1956), och Per Schwanbom har i essän »Att bli ing
en» i den av Lars-Olof Franzén redigerade 40-talsför- 
fattare (1965) behandlat det tidiga författarskapet. 
Vidare kan nämnas att Carl-Eric Nordberg analyserat 
Arnérs radiodramatik i »Teater för slutna ögon» i 
BLM 1959.

I sin löpande framställning hänvisar Brandorf till 
ett par av dessa arbeten om Arnér -  liksom till en del 
andra -, men han ger ingen heltäckande beskrivning 
av forskningsläget. Även om den tidigare forskningen 
inte är särskilt omfattande, bör en forskningsöversikt 
ändå ingå i en akademisk avhandling.

Brandorfs syfte med undersökningen anges vara att 
beskriva och tolka den upplevelsevärld, som Arnér 
gestaltar och de livsproblem som han brottas med i 
sitt författarskap liksom de existentiella möjligheter 
denna kamp öppnar.

Framställningens strategi är att visa på en utveck
ling manifesterad i författarskapet, en linje från ett 
psykiskt tillstånd som kallas det »förbergade» till en 
livshållning som kalls »upplöst». Denna riktnings- 
angivelse beskriver en rörelse från ett stagnerat, jagin- 
kapslat tillstånd, som psykologiskt kännetecknas av

hämmande överjagskrav -  samvete om man så vill -  
och av en livshållning som präglas av fanatism, till en 
vitalistisk livssyn som bejakar individens öppenhet 
inför tillvarons mångfald, inför medmänniskorna och 
inför den stora helhet som individen är en del av.

Vidare vill framställningen klargöra vad dessa re
spektive tillstånd och livshållningar innebär, samt un
dersöka hur de konstnärligt gestaltas. Därvid studeras 
Arnérs skönlitterära produktion från och med de
butverket Skon som krigaren bar, publicerad 1943, 
till och med Vattenvägar 1973. Dessa fiktiva texter 
relateras till den självbiografiska romansvit, som Ar
nér publicerade mellan 1975 och 1978.

Avhandlingens första del, som behandlar Arnérs 
tidigare författarskap, utgår från det han själv kallat 
»spleen», och som i dag snarare skulle benämnas de
pression eller melankoli. Denna spleen förliknas vid 
ett förbergat tillstånd, och den har dels en personlig 
bakgrund, dels ett samband med det allmänna tidslä
get. Romanen Du själv från 1946, med huvudperso
nen Sverker, som känner »berget inom sig», blir en 
utgångspunkt och ett viktigt referensverk i den fort
satta framställningen. Förbergningen som företeelse 
granskas i detta första kapitel både ur fenomenologisk 
existentiell och dynamisk psykologisk synvinkel. Ka
pitel två behandlar den ångest som ligger bakom det 
förbergade tillståndet. Med stöd i Freuds djuppsyko
logiska och Paul Tillichs existensfilosofiska ångest
teorier visas hur hotet från överjaget respektive icke
varat skapar en existensupplevelse av fördömelse och 
inre död. Först belyses »förbergningen» som en form 
av freudiansk sam vets- eller överjagångest, vilken vi
sar sig ha sina rötter i en pietistiskt färgad uppfostran 
av Sellergrens märke, där fullkomlighetskravet blir en 
neurotiserande faktor. Därefter ses ångesten ur en 
aspekt som inspirerats av Tillichs existentialistiska 
teori om hotet från icke-varat, varvid ångesten gäller 
ödet och döden, tomheten och meningslösheten samt 
skuld och förtappelse -  ångestformer som alla mani
festeras i Arnérs diktning.

Det tredje kapitlet redovisar de tillvägagångssätt 
Arnér prövar för att övervinna spleen, »förbergnings- 
tendenserna», och den ångest som är förbunden med 
dem. Detta livsprojekt ses som det styrande för Ar
nérs tidiga författarskap. Den viktigaste strategin 
härvidlag är en metafysisk gränsöverskridande rörelse 
ut ur det egna jaget med målet att, som Arnér säger, 
»bli ingen».

Avhandlingens andra del, »Den ’upplösta’ männi
skan», inleds med en exposé över 60-talets nya idé
strömningar och kulturella klimat, varvid Arnérs po
sition anges med devisen »Från Prometeus till Pro
teus».

Signifikativt för den proteuska människan är hen
nes förmåga att -  bildligt talat -  ständigt skifta gestalt. 
Hon är därmed identitetslös, upplöst. Arnérs 60-tals- 
författarskap anvisar huvudsakligen två möjligheter 
att uppnå denna befrielse från en given, trång identi
tet. Den ena har sina förutsättningar dels i ett socialis
tiskt kollektivitetsideal, dels i den på 60-talet aktuella 
socialpsykologiska teorins rollbegrepp. Den andra 
vägen till befrielse ur jagets fängelse går via den mys
tiska erfarenheten; den extatiska upplevelsen av ja
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gets uppgående i en transcendent helhet. Mystikern 
har, liksom den i kollektivet inlemmade individen, 
med Arnérs ord, sitt »centrum utanför sig själv». 
Denna människa, mystikern med en individuellt sett 
upplöst men kollektivistiskt förankrad pluralistisk 
identitet, eller med avhandlingens formulering: »den 
anonyme jagutplånande mystikern och radikale socia
listen», framställs som den nya människotyp Arnér 
efterlyser och ser komma.

Återstoden av avhandlingens andra del ägnas åt en 
läsning av Arnérs romaner och novellsamlingar från 
och med Finnas till, som utkom 1961 till och med 
Vattenvägar som publicerades 1973. Framställningen 
visar att ett flertal av det tidigare författarskapets 
motiv och temata återkommer under 60- och 70-ta- 
len. Till dessa hör dimensionen av mystik i tillvaron, 
»allupplevelsen», »det genombrutna ögonblicket», 
»epifanin» -  för att nämna några av hänrycknings- 
tillståndets beteckningar. Vidare möter åter moders
bindningens tematik med dess mångfaldiga förgre
ningar. »Den vackra allvarsamma modern», som ge
staltas i den självbiografiska romanserien, uppträder i 
flera sammanhang som lättigenkännlig person. Mo
dersgestalten har, enligt framställningen, samband 
med förbergningstemat genom den stränga uppfost
ran som alstrat ett orimligt krävande överjag hos tex
ternas manliga subjekt. Det repetitiva sadomasochis- 
tiska motivet har även i sin erotiska variant anknyt
ning till modern, till den kroppsaga hon tillämpade.

Till modern, inte bara som individ utan också som 
princip, är flera tematiska komplex knutna. Det gäller 
det uttalade intresset för matriarkatsteorier, och 
framför allt de så kallade prenatala och modersym- 
biotiska minnena, den skimrande men disiga före
ställning om tiden då barnet var förenat med moderns 
kropp, då jaget och världen, alltet, var ett. Dessa 
»minnen» hos de arnérska manliga huvudpersonerna, 
liksom känslan av att vara bara till hälften framfödd, 
med den viktigaste delen ännu kvar i detta andra, ses 
som en sannolik förutsättning för -  och ett slags ana
logi till -  de vuxna mystiska »allupplevelserna».

Andra centrala motiv som förekommer både i det 
tidigare och i det senare författarskapet är fantasierna 
kring androgyni och könsbyte -  också detta en form 
av identitetsupplösning.

En kunskapsteoretisk, moralisk och minnespsyko- 
logisk relativism anges till stor del konstituera den 
problematik som Arnérs senare författarskap rör sig 
kring. Om man skall försöka fixera det framställning
en anför som det väsentligt nya i det senare författar
skapet, jämfört med det tidigare, så blir det en ljusare 
livskänsla, en »trasig vitalism», en »glädje över det 
svåra livet». Den nya, dominerande livstolkningen 
kan koncentreras i ett enda ord: flöde. En heraklitisk 
verklighetssyn, som i sig även innefattar ett bejakan
de av ett dionysiskt kaos och av tillvarons sataniska 
element jämsides med mystikens dimension, tillåter 
flödet att bli en dominerande tematisk struktur. Flö
det blir både ett motiv i texterna och ett sätt att 
skriva.

Om kampen mot berget och nödvändigheten att 
krossa det var 40- och 50-talsdiktningens existentiella 
projekt, så formuleras nu enligt avhandlingen den nya

insikten med orden: det finns ingen konstans, eller 
med ett mera poetiskt citat: »berget har blivit vatten». 
Tillvaron, den konkreta verkligheten och den tran- 
scendenta, är »allflöde». I flödesbegreppet ingår ock
så »myllret», bejakelsen av en ständigt skiftande 
mångfald, liksom bejakelsen av det partikulära som 
del av det hela.

Undersökningen avslutas med en läsning av den 
sista novellen i Vattenvägar, vars huvudperson be
tecknas som en syntes av den koncentrerade, hårda 
och den upplösta människan samt med konstateran
det, att den linje som följts i Arnérs författarskap 
inneburit både förändring och kontinuitet.

En kritisk granskning av avhandlingen kan börja 
med teori- och metodpresentationen.

Vad gäller metodik och teoretiska utgångspunkter 
anges en hermeneutisk hållning med psykoanalysen, 
främst Freuds strukturella modell, som tolkningsram. 
Den djuppsykologiska teorin kompletteras med en 
fenomenologisk och existentiell begreppsapparat.

Brandorf utgår från Atle Kittangs välkända modell 
för de tre förståelseformerna, och därvid lägger han 
huvudvikten vid två av läsesätten, nämligen det sym
patiska och det symptomala. Enligt det sympatiska 
läsesättets förståelseram är det författaren, diktarper
sonligheten, som utgör det hermeneutiska fundamen- 
tet, det vill säga den grundläggande meningskonsti- 
tuerande principen. Den symptomala läsningen, å sin 
sida, söker spår av författarens omedvetna i texten. 
Eftersom Brandorf kombinerar det sympatiska läse- 
sättet med det symptomala innebär det att han, som 
han själv påpekar, ställvis överskrider författarens 
medvetna intentioner. Det innebär däremot inte att 
psykoanalysen används som en kritisk dekonstru- 
erande tolkningsmetod enligt Lacan-skolan. Den ut
gör ett teoretiskt perspektiv, och den nyttjas för att 
komplettera snarare än gå emot textens egen »själv
förståelse». Diktarsubjektiviteten -  med sina medvet
na och omedvetna aspekter -  anges som tolknings- 
auktoritet.

Brandorf har emellertid vid textläsningen ett över
gripande perspektiv, som i sig innesluter både det 
sympatiska och det symptomala läsesättet, och som 
samtidigt utgör en korrigering av Kittangs tre förståel
seformer. Som vägledande för sin läsning anger han 
nämligen det av Erland Lagerroth framförda »finala» 
synsättet, vilket pekar på begränsningen i den symp
tomala läsningen, liksom i vart och ett av de tre 
läsesätten: »Dikten är inte bara en samling skärvor, 
vittnesbörd om olika historiska, sociala och psykiska 
förhållanden, utan också en mänsklig skapelse -  för
fattarens och läsarens -  fungerande som en helhet och 
realiserande ett ändamål, en mening.» Då Brandorf 
kombinerar två av de »kittangska förståelseformer
na», lämnar han den tredje obeaktad, den som kallas 
objekt i veran de och som fokuserar det verbala verket 
som estetisk entitet. Den »finala» litteratursynen in
kluderar också denna förståelsemodell, givetvis i mo
difierad form, och Brandorf kunde därför noterat 
också den i sin redan nu något eklektiskt betonade 
teoriredovisning. Det är emellertid signifikativt att 
den utelämnats; Brandorf ägnar nämligen de arnérska
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texternas estetiska kvaliteter mycket liten uppmärk
samhet. Han säger sig vilja visa hur språket förändras 
parallellt med förskjutningar i diktarmedvetandet 
mellan polerna förbergning och upplösthet, och detta 
gör han också i viss utsträckning, men texten som 
estetiskt objekt, verkets »litteraritet», förblir i stort 
sett obelyst.

I Brandorfs metodredovisning utgör psykoanalysen 
ett kontroversiellt inslag. Brandorf skriver: »Frågan 
är nu om man kan psykoanalysera litterära texter och 
fiktiva personer?» Med hänvisning till en modell av 
förhållandet författare-verk, som Erwin Leibfried 
uppställt, besvarar Brandorf sin fråga tveksamt jakan- 
de. Svaret måste emellertid bli nej. Litterära texter 
och fiktiva personer kan inte psykoanalyseras. Man 
kan inte heller psykoanalysera författaren via hans 
diktning. Det går inte att göra säkra påståenden om 
en författares psykodynamik utifrån de litterära tex
ter han producerat, resultaten är alltid osäkra på 
grund av den källkritiska situationen.

Det är emellertid fullt möjligt att använda psyko
analysen inom litteraturforskningen på ett vetenskap
ligt invändningsfritt sätt. En källkritiskt oantastlig 
metod, när man vill tilllämpa den psykoanalytiska 
teorin som tolkningsram, är att utgå från extern kun
skap om författaren och hans psyke, och så undersöka 
hur till exempel en livskris bearbetas i det litterära 
verket. Då har man möjlighet att göra en tolkning i 
icke-kausala, intentionella termer: den biografiska si
tuationen är given, och i den fiktiva texten kan man 
avläsa hur författaren omgestaltar sin personliga pro
blematik i syfte att skapa ett diktverk.

Detta är vad Brandorf egentligen gör i sin avhand
ling. Undersökningen utgår -  i varje fall implicit -  
från extern kunskap om författarens livsproblem och 
studerar hur de transformeras till dikt. Detta studium 
genomförs i och med att de fiktiva texterna läses mot 
biografiska data -  i huvudsak mot den självbiografis
ka sviten, som trots att den kallas roman på alla 
väsentliga punkter överensstämmer med Arnérs lev
nadslopp, och därmed också får antas ge relativt säkra 
nycklar till författarens psyke.

Ett annat vetenskapligt helt legitimt sätt att använ
da psykoanalytisk teori i litteraturforskning, är det 
som tillämpas i den tematiska kritiken för att få 
djupstrukturer att framträda i ett författarskap. Också 
på detta sätt tas psykoanalysen i bruk i Brandorfs 
avhandling.

Det föreligger således en diskrepans mellan det re
dovisade och det faktiska tillvägagångssättet. Bran
dorf påstår att han i sin undersökning ämnar göra 
något som är vetenskapligt suspekt, det vill säga psy
koanalysera författaren via hans texter, men det han 
gör i praktiken är helt godtagbart. Det som visas, med 
psykoanalysen som tolkningsinstrument, är hur för
fattaren Sivar Arnér använder och transformerar per
sonliga, psykiska konfliktsituationer och existentiella 
krisupplevelser i syfte att skapa konst. Därvid nyttjas 
den psykoanalytiska modellen också som ett nät ut
lagt på textens olika nivåer i avsikt att fånga in sådana 
tematiska strukturer som inte är direkt iakttagbara 
eller omedelbart iögonenfallande. Tema har då den 
innebörd som Richard och den franska tematiska kri

tiken inlägger i termen: »en konkret organisations
princip, ett schema eller ett fast föremål omkring 
vilket en värld tenderar att konstitueras».

En klarare och beslutsammare redovisning av hur 
psykoanalysen kommer att användas i undersökning
en hade varit av godo.

Ett centralt problem i Brandorfs avhandling gäller 
framställningens disposition och strukturering. Med 
strukturering avser jag en mera underliggande, »inre» 
uppbyggnad, som dock redan innehållsförteckningen 
ger en antydan om.

Avhandlingen består, som nämnts, av två delar. 
Den första innehåller förutom inledningen tre kapitel, 
som är rubricerade »Spleen», »Ångest» och »Att 
komma till rätta med ångesten». Denna del omfattar 
något över 100 sidor. Den andra delen har rubriken 
»Den ’upplösta’ människan» och utgör ett enda kapi
tel på drygt 70 sidor. Samtliga kapitel är försedda med 
underrubriker. I den första avdelningen utgörs rubri
kerna antingen av problemformuleringar eller ett 
slags motiviska angivelser, som exempelvis »Den 
schizoida positionen», »Karaktärspansaret», »Att 
inte vilja». Mellanrubrikerna i den andra delen där
emot är uteslutande namn på Arnés romaner och 
novellsamlingar från 1961 framåt.

Avhandlingens första del behandlar Arnérs 40- och 
50-talsdiktning, men inte enbart i strikt kronologisk 
ordning utan efter tematiska linjer utgående från de 
olika strategier som i konstnärlig form prövas för att 
lösa livsproblematiken, »förbergningshotet». »Inbill
ningen att berg måste slås sönder» möter hos Sverker 
i Du själv, och den blir startpunkt för Brandorfs un
dersökning. Med suverän analytisk skärpa klarlägger 
han de olika innebörder bergskomplexet får i Arnérs 
författarskap. Dessa tre kapitel, som utgör avhand
lingens första del, är präglade av en intellektuell kraft 
och spänst och av en intuitiv känslighet som impone
rar.

Kapitlet »Den ’upplösta’ människan» har däremot 
inte den tematiska strukturering som kännetecknar 
bokens första del. Efter den i sig förtjänstfulla inle
dande 60-talsöversikten följer verkläsningar i krono
logisk ordning. Om den fylliga och täta framställning
en i de tidigare avsnitten utgör en friläggning av ett i 
alla riktningar förgrenat nätverk av relationer i Ar
nérs textvärld, så kan man säga att framställningen i 
»Den ’upplösta’ människan» är närmast lineär och 
endimensionell. Textläsningen i den senare delen är 
mera referatsbetonad än analyserande och tolkande. 
Det senare författarskapet blir inte föremål för sam
ma energiska och inlevelsefulla penetrering som det 
tidiga. Därmed uppstår en viss obalans mellan av
handlingens två delar.

En annan orsak till bristande jämvikt mellan de två 
avdelningarna är, att den första delen har en hjärt
punkt, ett ständigt radierande centrum, medan den 
andra delen saknar detta. Sverker i Du själv är proto
typen för den »förbergade» människan, och romanen 
behandlas som det centrala verket i Arnérs tidigare 
produktion. En liknande ställning i det senare förfat
tarskapet kunde sannolikt med fördel ha tilldelats 
Skön och god (1969). Denna roman är sammankopp



Recensioner av doktorsavhandlingar 135

lad med Arnérs radioföredrag samma år om den 
»upplösta» människan, och dess huvudperson Frans 
är gestaltningen av idén om en upplöst, proteusk 
människa. Ett referensverk integrerat i framställ
ningens senare del, på liknande sätt som Du själv i 
den första delen, skulle ha balanserat avhandlingen 
och mildrat intrycket av asymmetri.

Avhandlingens stora förtjänst är den skarpsinniga 
demonstrationen och analysen av »bergskomplexet» i 
Arnérs författarskap liksom påvisandet av relationen 
mellan »förbergningstendenser» och »upplösthet». 
Som en svaghet ville man betrakta framställningens 
tendens till övergripande harmonisering av dessa 
motsatta dynamiska principer i författarskapet. Bran- 
dorf tolkar in försonande synteser där det snarare är 
fråga om en fortgående antitetisk relation, en dialek
tisk spänning i böljande dynamisk rörelse.

En illustration till detta ger tolkningen av Du själv -  
avhandlingens mest genomanalyserande verk. Jöran 
MjÖberg har tidigare behandlat denna roman, och 
hans uppfattning är att huvudpersonen Sverker »för
summar sina möjligheter att bryta sig genom de jagis- 
ka gränserna». Mot denna tolkning protesterar Bran- 
dorf, som menar att Sverkers »uppbrott snarast är 
bestämt av en strävan att överskrida jagets gränser, 
den individuella tillvarons trånga begränsning, ytterst 
att uppgå i det universella helhetssammanhang som 
omger hans liv».

I det metafysiska perspektiv, som Brandorf anläg
ger kan denna »jagvidgande» tolkning vara riktig. 
Sverker har sett »sprickan bakom barndomen», en 
sinnebild för det prenatala tillståndet, och det talar 
för att han som så många av Arnérs protagonister är 
på väg mot en av de mystiskt-extatiska helhetsupp
levelser som ger ny livskraft. Men dessa momentana 
erfarenheter av enhet med helheten är totalt intrapsy- 
kiska och privata, och de saknar i regel relevans på 
det sociala, mellanmänskliga planet. När Sverker be
slutar att lämna hustru och barn, innebär det att han 
än mer prononcerat går in för att »leva-för-sig-själv», 
vilket emellertid i författarskapet som helhet är ett av 
kriterierna på den »förbergning», som Brandorf me
nar att Sverker befriats från i romanens slut. Ingen
ting tyder på att Sverker växer som människa i bety
delsen social, medmänsklig individ. Tvärtom slutar 
romanen med att han dödar sin vän Georg. Mordet 
får emellertid ses som en symbol för Sverkers i men
talt avseende våldsamma frigörelse. Den halvt over
klige Georg står för Sverkers överjag, och det är sitt 
dominerande överjag Sverker gör sig av med.

Mjöberg och Brandorf ser på romanen om Sverker 
från olika utgångspunkter, skilda synsätt styr läsning
en och därför kan det finnas fog för vardera tolkning
en. Vad dessa motsatta tolkningar emellertid framför 
allt vittnar om, är att romanen har ett öppet, icke 
entydigt slut. I motsats till tidigare uttolkare, som 
betraktat Du själv som pessimistisk till sin grundton, 
hävdar Brandorf den optimism romanen mynnar ut i. 
Romanens sista replik är dock inte Sverkers muntert 
optimistiska: »I morn är det säkert vackert väder» 
utan gubbens, caféägarens ord: »Hör nu han». Gub
bens ord låter som en maning till eftertanke, som en 
varning, men Sverker väljer att negligera den. »Han

brydde sig inte om att vända», slutar boken. Här kan 
man gå tillbaka till romanens början, den centrala 
scen då Sverker blir medveten om berget som ett hot 
där han ligger i solen på badstranden: »Människor 
mumlade, glammade, plaskade, de bekymrade sig 
inte om att en trut skrek till, som om den velat var
na.» Sverker lystrar till varningen som ett förebud om 
den depressiva kris han kommer att drabbas av. I 
romanens slut däremot förklingar gubbens varning 
utan att förskräcka Sverker. Man kan se detta som en 
bekräftelse på att Sverker nu nått fram till en positiva
re och säkrare livshållning, vilket stödjer Brandorfs 
tolkning. Sverkers oemottaglighet kan emellertid ock
så ses som en form av förhärdning. Att befria sig 
genom att döda sitt överjag, sitt samvete är på gott 
och ont. Tvetydigheten kvarstår. Det finns en dialek
tisk spänning här, en antitetisk rörelse som inte låter 
sig hejdas av att romanen sätter punkt.

Säreget för Sivar Arnérs författarskap är en oscilla
tion mellan motsatta positioner. En livshållning 
prövas mot en annan och förkastas -  för att på nytt 
dyka upp i en något ändrad variant. Man ville tala om 
författarskapet som en outtröttlig dialektisk process. 
Det uppvisar en pågående rörelse mellan motsatta 
poler, det ställer oupphörligt tes mot antites, medan 
varje syntes är endast tillfällig och snabbt isärfallan
de. Inte bara livshållningar utan också begrepp såsom 
identitet, modersbindning och lydnadsbehov får en 
dubbel laddning av positiv och negativ polaritet. I 
sina textläsningar synliggör Brandorf denna fortgåen
de dialektiska rörelse men utan att notera den. Han 
analyserar på ett suveränt sätt modersbindningen och 
den ofta förekommande förnimmelsen av »halvfödd- 
het» hos de manliga huvudpersonerna i dialektiska 
termer -  utan att dock själv benämna det så och utan 
att beakta sitt fynd. Mycket skickligt friläggs likaså 
den arnérska overklighetsupplevelsens dubbla ladd
ning. Overklighetsupplevelsen kan betyda en försva
gad eller förlorad verklighetskontakt, och den 
sammanhänger då med inre isolering och torka, med 
den s. k. schizoida positionen. Men den kan också ha 
innebörden av en insikt om en »riktigare verklighet» 
bortom fenomenvärlden, en bakomliggande metafy
sisk dimension, och detta behöver inte vara ett hinder 
för en intim och intensiv kontakt med omgivningen 
utan kan tvärtom ge världen färg och lyster. I enstaka 
sammanhang demonstrerar Brandorf klart det antite- 
tiska draget, men han drar inte slutsatser för författar
skapet som helhet av det han ser och visar.

Den dialektiska spänningen är kanske allra mest 
iögonenfallande inom den i författarskapet så viktiga 
identitetsproblematiken. I en förträfflig analys visar 
Brandorf hur identitetslösheten, det vill säga bristen 
på en stabil jaguppfattning med den åtföljande 
känslan av främlingsskap i tillvaron, utgör ett livs
problem i det tidigare författarskapet. Enligt hans 
framställning blir emellertid i det senare författarska
pet identitetsupplösning något eftersträvansvärt, ja 
själva förutsättningen för fullvärdigt mänskligt liv. Vi 
har alltså en identitetslöshet dels med negativa, dels 
med positiva förtecken. En upplöst identitet är i det 
tidiga författarskapet ett hinder för kontakten med 
verkligheten, i det senare en förutsättning för just
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detta. Här finns samma slag av dubbelhet som i 
overklighetsupplevelsen, och frågan hade varit värd 
en diskussion.

Även i ett annat avseende borde identitetsproble- 
matiken ha analyserats omsorgsfullare. Det gäller de 
dialektiska positionsbyten, den pendelrörelse som på
går i författarskapet ända fram till 1973, och som har 
konsekvenser för den utvecklingslinje Brandorf stu
derar. Pendlingen upphäver visserligen inte linjen 
från »förbergad» till »upplöst» men komplicerar den 
på ett intressant sätt. Redan 1951 proklameras i Ar- 
nérs författarskap en strävan att »bli ingen», men 
1963 i Tvärbalk avfärdas identitetslösheten som en 
modeteori. I Skön och god sex år senare hävdar hu
vudpersonen Frans med entusiasm sin identitetslös- 
het. Så gör även den namnlöse NN i Vattenvägar 
1973, medan huvudpersonen i samma samlings sista 
novell säger: »det finns en tudelning som jag inte 
smusslar undan. Här, ser du, är jag. Där, mittemot, är 
allting annat; resten av världen.» Bekännelsen till ett 
slags fast avgränsad identitet alternerar som synes 
genomgående med upplösthetsidealet, och vardera fö
rekommer till och med inom den sista behandlade 
bokens pärmar. Man önskar att Brandorf skulle ha 
intresserat sig för denna problematik. Det är möjligt 
att textläsningarna i avhandlingens senare del, de som 
nu verkar något ytliga och okoncentrerade, hade fått 
en annan lödighet om Brandorf i stället för att ensi
digt accentuera »linjen» i författarskapet hade tagit 
fasta på den antitetiska dynamiken i Arnérs verk.

Mina invändningar mot Sten Brandorfs avhandling 
är närmast påpekanden om underlåtenhetssynder. I 
stort utgör framställningen en övertygande forsk- 
ningsprestation. Den vittnar om skarpsinne, kreativt 
tänkande och vidsträckt beläsenhet. Som den första 
verkligt omfattande undersökningen av Sivar Arnérs 
produktion är den dessutom banbrytande och ett fun- 
dament för fortsatt studium av författarskapet.

Kerstin Laitinen

Maria Nikolajeva: The magic Code. The use of magi- 
cal patterns in fantasy for children. (Skrifter utgivna 
av Svenska barnboksinstitutet, 31.) Almqvist & Wik- 
sell International. Sthlm 1988.

Att en avhandling handlar om barnböcker är numera 
inget sensationellt. Det har redan gått drygt tio år 
sedan de första barnlitteraturavhandlingarna inom 
ämnet litteraturvetenskap publicerades och exakt tio 
studier har under denna period sett dagens ljus. Maria 
Nikolajevas är den elfte och den första som ägnar sig 
åt fantasylitteraturen.

Att välja fantasylitteratur som avhandlingsämne 
syns i hög grad motiverat. Det är en barnboksgenre 
som haft stor aktualitet under senare år, lockat många 
författare och avsatt åtskilliga framstående verk. In
tresset för fantasy har ökat i samma grad som den 
realistiska, framför allt den social-realistiska, littera
turen tappat mark. »Sagans utlöpare i modern tid» 
har Ying Toijer-Nilsson kallat fantasy-berättelserna 
och deras dominans i utgivningen under 1980-talet

beror bl. a. på det påtagliga engagemanget för saga, 
myt och fantasi.

The magic Code är titeln på Maria Nikolajevas 
avhandling och dess underrubrik The use of magical 
patterns in fantasy for children avslöjar författarens 
intentioner med sitt arbete.

I bokens fyra huvudkapitel, delvis av deskriptiv art, 
med rubrikerna The magic space, The magic time, 
The magic passage och The magic impact ägnas en 
genomgång och analys av de mest framträdande be
rättarstrukturerna, vilka huvudsakligen behandlas 
kronologiskt, så att även ett historiskt perspektiv kan 
urskiljas. Det avslutande kapitlet Conclusions sam
manfattar så de resultat författaren presenterat och 
ger en övergripande tolkning av tendenser och ut
vecklingsmöjligheter vad gäller fantasy-genren.

Historiskt är fantasy som genre av ganska sent datum. 
Jonathan Swift är en tidig föregångsman men i stort 
står genrens ursprung att finna i romantiken. Start
punkten kan preciseras till E. T. A. Hoffmans Nuss- 
knacker und Musekönig från 1816. I denna berättelse 
är ett barn huvudperson, vilket dittills varit ovanligt. 
Edith Nesbit är emellertid den som lägger grunden till 
den moderna fantasy-berättelsen. Hon skapade vid 
1900-talets början en ny slags fantasy, där konfronta
tionen mellan det magiska och det oväntade å ena 
sidan och det vardagliga och det realistiska å andra 
sidan var grundläggande. De flesta senare fantasyför- 
fattare under 1900-talets lopp har mer eller mindre 
influerats av Edith Nesbit. Efter en period av viss 
stagnation går brittisk fantasylitteratur in i sin guldål
der under 50- och 60-talen. Mellanperioden uppvisar 
dock några lysande undantag som Tolkiens The Hob- 
bit, 1937 och Alison Uttley’s A Traveller in Time, 
1939.

Till guldåldersperioden hör författare som C. S. 
Lewis, Philippa Pearce, Lucy M. Boston, Mary Nor
ton och Alan Garner. De skapar verk som jämfört 
med Nesbits är mer sofistikerade och mer intellektua
liserande. Framväxten av denna nya typ av fantasy 
sätter Maria Nikolajeva i samband med utvecklingen 
inom vetenskap och teknologi under 1900-talet. Bl. a. 
nämns Einsteins relativitetsteori, vilken inneburit en 
större tolerans mot det oförklarliga och det okända. 
Gränserna mellan de olika världarna ter sig mindre 
skarpa, sanningen mindre entydig. Den nya fysikens 
föreställningar om de oräkneliga världar som kan 
anas bakom vår egen har emellertid inspirerat och 
utmanat inte bara fantasyförfattare.

Att modern fantasy är mer komplex och mer dub- 
belbotnad är i och för sig en relativt trivial slutsats. 
Förklaringen härtill hittar man heller inte enbart i 
naturvetenskapernas nya teorier. Även barnlitteratu
ren i stort har under 1900-talet utvecklats i riktning 
mot en fördjupad psykologisk beskrivning och mot en 
större konstnärlighet och medvetenhet om de estetis
ka uttrycksmedlen.

Maria Nikolajevas avhandling bygger på ett mycket 
omfattande material; ca 250 fantasy-böcker för barn, 
huvudsakligen brittiska, publicerade under perioden 
1900-1980 samt ett bakgrundsmaterial på ytterligare 
ca 150 skönlitterära titlar tillhörande angränsande




