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synligt närvarande och där verklighetskaraktären i berät
telsen betonas och ofta styrks genom citat.

En översikt beträffande författarnas ålder, kön, yrke 
och samfundstillhörighet är mer allmänna data som verkar 
självklara, om det är fråga om en heltäckande beskriv
ning.

Kussak har med sin avhandling obestridligen fyllt en 
lucka i den sociologiska analysen av svenska idérörelser. 
Låt vara att mycket är unikt i den väckelsekristna littera
tur, där författaren har en dubbelroll som predikant. Kus- 
saks termer och de forskningsobjekt han analyserat är i 
mycket säregna, men han har obestridligen givit oss ett 
bevis för fruktbarheten av sociologisk metod vid analys av 
meningsbärande fiktionslitteratur.

Erland Sundström

Tommie Zaine: Radikal 30-talshumanism. En studie över 
Per Meurlings tidiga kultur- och litteraturkritik med ton
vikt på åren 1933-36. GEsthetica Upsaliensia 2.) Almqvist 
& Wiksell, Uppsala 1983.

Per Meurlings kritiska författarskap är stort, inflytelserikt 
och sammansatt nog för att inbjuda till tolkningar och 
utläggningar. Det är en livlig och levande skribent -  och 
en som sätter liv i kulturarvet. Man kan alltså bara prisa 
initiativet att skriva en avhandling om Meurling. Dess
utom är det ju så, som Tommie Zaine konstaterar i sin 
inledning, att förvånansvärt få monografier skrivits över 
betydande svenska kritiker, och ännu färre över radikala 
kritiker. Större framställningar finns i stort sett bara om 
Arnold Ljungdahl, Erik Blomberg och Erik Hedén -  man 
kunde möjligen tillägga Bengt Lidforss som ägnats en 
biografi av Nils Beyer. Men samma brist gäller över hela 
linjen: det saknas till exempel monografier över så oerhört 
inflytelserika kritiker som Fredrik Böök, Klara Johans
son, Torsten Fogelquist och Karl Vennberg.

Det finns också en annan drivkraft bakom Zaines av
handling, som inte är så uttalad, men som blir tydlig 
genom det engagemang man märker i framställningen. 
Zaine skriver att hans metod inte är marxistisk, men att 
hans perspektiv har varit historiematerialistiskt (s. 13). 
Det förstår jag så, att hans bok också kan ses i ett 70-tals- 
sammanhang -  det var då en rad yngre forskare gjorde ett 
försiktigt uppror mot den närsynthet och positivism som 
dominerat i svensk humaniora under de senare decen
nierna och bland annat försökte aktualisera det inhemska 
radikala arvet.

Avhandlingen har en klar och överskådlig uppläggning: 
9 numrerade kapitel och en principiell inledning. Den 
handlar om Meurlings publicistiska verksamhet under 
1 O-årsperioden 1928-37, bygger på ett hundratal artiklar 
från dagspress och tidskrifter, och följer i stort sett en 
kronologisk linje. Meurlings inlägg i sexualdebatten 
1929-34 behandlas i ett kapitel för sig, liksom hans ideolo
gi-begrepp och hans syn på bildningsarbetet. I Inledning
en ges också en översikt över avhandlingens uppläggning; 
det är inga problem att orientera sig i texten.

I Inledningen sägs att man inte varit enig om värdering
en av Meurlings kritiska insats. Redan på 30-talet framstår 
hans kritik som skandalös. Meurling tillämpar konsekvent

som ingen annan sina marxistiska insikter på samtida 
kulturella fenomen och han gör det i en stil som, redan 
den, verkade provocerande. Också senare bedömningar 
av Meurlings 30-talskritik är, menar Zaine, styrda av den 
bild som växte fram den gången. Meurling framstår som 
en militant kommunistisk polemiker, snarare än en marx
istisk, vetenskapligt orienterad, analytiker. Zaine går med 
på karakteristiken ett långt stycke, men polemiserar på 
två punkter mot dem som skrivit om Meurling. Gentemot 
Tomas Forser, som poängterat det polemiska draget och 
samtidigt karakteriserat Meurlings kritik som synnerligen 
enkel i teoretiskt hänseende, hävdar Zaine själva syftet 
med Meurlings kritik: avslöjandet av ideologiska föreställ
ningar, som på olika vis kan medverka till att maktförhål
landen kan hållas vid liv eller förstärkas. Gentemot Britt 
Hultén, som gett en bild av Meurling som en radikal 
skribent redan i unga år, vill Zaine visa hur Meurlings 
radikalism och marxism successivt växer fram under 
30-talets första år. Polemiken mot Britt Hultén byggs 
under i det första kapitlet, där Zaine tecknar bilden av en 
»politiskt ointresserad humanist av konservativt, lunden
siskt märke -  en alexandrin» (s. 28).

Avhandlingens titel kan kanske te sig lite missvisande 
eftersom Zaine faktiskt följer Meurling från debuten 1928 
och fram till och med de rätt viktiga artiklarna i Ny Dag 
långt fram i maj 1938. Zaine skildrar utvecklingen som en 
historia, med många episka och dramatiska inslag, det är 
bland annat det som gör avhandlingen till spännande läs
ning. Det är nu inget sensationellt att det berättas en 
historia. Både Zaine och Meurling vet att i humaniora »är 
fakta i hög grad beroende av meddelaren och den historis
ka situationen» (s. 141). Man skall bara vara medveten om 
det.

Det har inte varit avsikten att studera Meurlings bild
ningsgång, sägs det i inledningen (s. 10). Men framställ
ningen är närmast upplagd som en bildningsroman. På s. 
144 ges stegen i utvecklingen. 1) I de tidigaste artiklarna 
finns tron: på sanning, skönhet, bildning etc. 2) Så radi
kaliseras det tvivel som funnits där, allt tycks historiskt 
och socialt betingat, 3) och akademikern kan -  från cirka 
1933 -  kanalisera tvivlet i en mer genomreflekterad marx
ism, så småningom. Och så sluts cirkeln, lite snöpligt, på 
avhandlingens sista rader: »den forne idealisten har åter
fått något att tro på». Från tro -  över tvivel -  till tro igen. 
Och det är -  märkligt nog -  Meurlings övertygelse om 
marxismen »som den enda vetenskapliga metoden att pe
netrera det bestående» som sägs föra honom till stalinis
men och tron på den sovjetiska kommunismen. Märklig är 
den förklaringsmodellen, eftersom både Meurling och 
Zaine tidigare ironiserat över sådana enkla kopplingar 
mellan marxismen (som vetenskap) och kommunismen (i 
Sovjet), se t. ex. s. 120 och 138.

Inne i detta förlopp är skeendet spännande. Meurlings 
marxism utvecklas från artikel till artikel, under intryck 
av det som sker i Europa och med växande insikter (s. 
42). Men redan från böljan är den episka spänningen 
etablerad. 1928 har Meurling »ännu inte» funnit något 
egentligt samband mellan litteratur och samhälle (s. 25). 
1931 skriver han socialt engagerat, men utan teoretiska 
begrepp, om Sinclair Lewis; han har »ännu inte hunnit 
utveckla något subtilt redskap» (s. 36) för den kritiska 
granskningen av samhället. 1932 finns marxismen där, 
men den »väntar ännu på att utvecklas i teoretiskt hänse
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ende» (s. 39). I april 1933 har fortfarande inte någon 
historiematerialistisk uppfattning utvecklats hos honom 
(s. 41). -  På ett och ett halvt år går det sedan. Från mitten 
av 1933 till slutet av 1934 når Meurling fram till vad Zaine 
kallar »en elementär uppfattning om dialektiken mellan 
vara och tänkande, mellan bas och överbyggnad» (s. 61), 
det vill säga en någorlunda förstådd, teoretisk marxism. 
Förloppet är anmärkningsvärt, eftersom vi samtidigt kun
nat läsa om hur Meurling i sin övriga verksamhet är aktiv 
som socialist. Han är medlem i Clarté 1929 (s. 29), han är 
med i Clartés Lundaredaktion 1931; i februari 1932 håller 
han en serie föredrag för arbetslösa i Lund om »Karl 
Marx och hans lära» och inleder en studiecirkel i »Marxis
mens grundtankar» (s. 37); hösten 1933 blir han Clartés 
ordförande i Lund och är med i den grupp som ger ut 
Ateneum; i slutet av 1934 är han med och startar ett 
marxistiskt seminarium i Lund (s. 17); och först nu sägs 
han nå fram till »en elementär förståelse av historiemate- 
rialistiska elementa» (s. 62).

Hur går det till?
Ett preliminärt intryck är att Zaine förväxlar termer/ord 

med insikter. Inte förrän Meurling -  och de andra lundara- 
dikalerna -  använder de rätta orden vill Zaine tillskriva 
dem insikter. Jag menar att en medveten och om man så 
vill också dialektisk marxism finns med i Ateneum redan 
från starten. Programmet är försiktigt formulerat, det är 
riktigt (s. 45), men läser man det noga ser man att det är 
materialistiskt nog. Kritiken av vetenskapen, som blivit 
livsfrånvänd, specialiserad och abstrakt har en materialis
tisk grund; den hänger samman med borgerlighetens »se
ger» och senare alltmera autonoma vetenskapliga praktik, 
traditionen, och med »forskningsarbetets förskjutning mot 
rent specimineringsarbete» (Ateneum 1933: 1, s. 6). Det 
vill säga att det finns ett samband mellan den historiska 
utvecklingen och det sätt varpå vetenskapligt arbete be
drivs. Vetenskapen måste finna vägen tillbaka till »livet», 
annars kommer den att verka legitimerande, ideologiskt -  
dvs. då finns det den typen av dialektik, vilket demonstre
ras i en rad uppsatser. Det är riktigt att det inte talas så 
mycket om klasskamp eller dialektik i de första numren, 
men det förblir ett postulat att insikterna därför skulle 
fattas. Att man sedan inte använde hela den politiska 
terminologin kan dels ha taktiska motiveringar -  Wig- 
forss’ bok hette ju också ursprungligen Materialistisk his
torieuppfattning och klasskamp (där det sista föll bort i 
nytrycket) -  och genuint kritiska, man var ju ute i veten
skapligt ärende!

Det är möjligt att det är den tidsmässiga konstruktionen 
som fått Zaine att läsa Meurlings bidrag till den första 
Ateneum-numret så egendomligt. Redan temat för uppsat
sen antyder att Meurling »dröjer sig kvar i tankebanor, 
som präglade hans försocialistiska tid i Lundagård», 
skriver Zaine (s. 45). Temat är primitivism och livsdyrkan 
i olika historiska sammanhang. Redan greppet, att göra 
bruk av historiska analogier, ses av Zaine som ett tecken 
på att Meurling inte skulle omfatta den kritik av den 
konservativa historieskrivningens kontinuitetsprincip som 
till exempel Per Nyström artikulerade så tydligt i »Histo
rieskrivningens dilemma» (i samma nummer av Aten
eum). Det är riktigt att Meurling -  i hela sitt författarskap 
-  arbetar med ett överflöd av historiska analogier, men det 
rör sig om det man i litteraturhistorien kallar illustrativa 
komparationer, inte genetiska, och det finns ingen anled

ning att tro att Meurlings principiella hållning skulle vara 
någon annan än Nyströms. Och några »försocialistiska» 
tankebanor avslöjas därmed inte alls: man behöver inte 
läsa länge i Kapitalet för att finna just historiska analogier. 
»Primitivism och livsdyrkan» är en essä och man skall 
kanske inte vänta sig »en vidareutvecklad analys av re
spektive reaktions specifika historiska förutsättningar» (s. 
47), men visst finns där antytt just sådana historiska speci
fikationer. Meurling finner olika förutsättningar och ut
tryck hos Rousseau, Montaigne och Voltaire, finner ett 
mönster som han formulerar i nyanserade termer (se 
Ateneum 1933:1 s. 51), och kan som religionshistoriker 
också finna ett exempel från det gamla Egypten. Både 
släktskapen och de historiska skillnaderna klargörs (ib. s. 
54).

Meurling skriver inte som Zaine vill att han skall göra 
för att kvalificera sig som en »mogen» historiematerialist 
(s. 51). Därför kan Zaine inte se att Meurling verkligen gör 
det Zaine efterlyser -  och mer till. En mer ingående och 
förutsättningslös läsning av artikeln hade kunnat förhindra 
förhastade slutsatser som att Meurlings historiesyn vid 
den här tiden ligger »närmare en organisk-deterministisk 
än en dialektisk-marxistisk uppfattning» (s. 51). Meurling 
använder Spengler, anammar honom inte, det framgår 
tydligt av det marxistiska språkbruket i artikeln (se Aten
eum 1933:1, s. 63). Det är inte heller så, som Zaine gör 
gällande (s. 53), att Meurling tagit Lawrence’s ord för 
kontanta, då hade han ju inte behövt gå in i en så omfat
tande kritisk analys av författarskapet. Tvärtom använder 
Meurling en rad skilda, sökande begrepp för att försöka 
skildra den transformation som verkligheten genomgått 
för att komma ut i Lawrence’s text.

Zaine sätter upp en norm som Meurlings text mäts mot. 
Här är det dialektik, på andra ställen i avhandlingen gäller 
det materialistisk historieuppfattning, klasskamp eller 
klassmedvetande. Det är olyckligt på två sätt: dels är inte 
Zaines egna kategorier särskilt väldefinierade eller genom
diskuterade, dels hämmar själva jämförelseförfarandet 
sensibiliteten i avläsningen av Meurlings texter.

I det tredje kapitlet tas en artikel från hösten 1934 upp, 
Meurlings kritiska granskning av Holger Ahlenius’ Arbe
taren i svensk diktning. Zaine finner artikeln intressant, 
både därför att den pekar framåt och därför att den be
tecknar Meurlings första »ideologiska» kritik (han an
vänder inte gärna begreppet ideologikritik som förefaller 
väl så adekvat). Meurling är ute efter att visa hur den 
förment opolitiske Ahlenius i praktiken ofarliggör arbetar- 
litteraturen genom att inordna den i de rådande värdering
arna och genom att premiera den »verklighetssinnade» 
hållningen hos en Ivan Oljelund. Ändå säger Zaine att den 
ideologiska kritiken är rudimentär (s. 59). Och varför? Jo, 
åter är det något som fattas: 1) en definition av klassmed
vetande, 2) ett ställningstagande till huruvida den härs
kande klassens tankar representerar ett falskt medvetande 
i kontrast till ett sant medvetande hos proletariatet. Det 
verkar som om det är Tomas Forser som inspirerat Zaine 
här. Forser skriver ironiskt: »Klasserna delar samhället 
och inga andliga övningar är frikopplade från dessa den 
ekonomiska intressekampens prosaiska motsättningar. 
Några förmedlingar mellan dessa nivåer är det inte tal 
om» (citat hos Zaine, s. 59). Men Forser har fel: förmed
lingen mellan dessa nivåer finns där -  folkbildningsarbe
tet. Och Zaine tycks ha känt ett lamt behov av protest.
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Meurling är »ännu ingen dialektiker» (s. 60), men han 
demonstrerar lärdomar från Den tyska ideologin, en skrift 
som på s. 55 sagts inte ha utkommit. Jag menar att både 
Forser och Zaine mäter Meurling på ett abstrakt sätt.

Så många frågetecken hinner hopa sig innan man på s. 
62 får veta att Meurling nu -  hösten 1934 -  når fram till en 
»elementär» uppfattning om dialektiken mellan vara och 
tänkande, att man alltså inte riktigt tror på utvecklings
gången. Det är inte heller säkert att det är nödvändigt att 
precisera en tidpunkt.

Uppläggningen med den tidsmässiga dramatiken väcker 
invändningar eftersom den blivit en del av metoden. I 
övrigt har Zaine valt en rätt asketisk linje, med en »text
kritisk» metod (s. 13, »textanalytisk» vore bättre), där 
man håller sig nära texterna, och så väljer texterna strate
giskt. Ändå finns här kontexter till texterna. Här finns en 
biografisk skiss, och här finns en del snabba bakgrunds- 
teckningar, bland annat om den ekonomiska utvecklingen 
(någon gång kan man dock bli osäker på om det rör sig om 
förklaringar eller mer allmänna perspektiv, se s. 21, 57, 
73). Vi får också reda på en del om tidens stora debatter. 
Men kontexterna kan tyckas komma in lite godtyckligt. 
Jag menar inte att Zaine borde ha dragit in ytterligare en 
massa nytt material, men på några punkter hade de sam
manhang han skriver om blivit klarare om cirklarna dra
gits lite vidare.

Meurling vill »väcka debatt om marxismens ställning i 
det frivilliga folkbildningsarbetet», skriver Zaine (s. 115). 
Ja, och det finns en sådan debatt i arbetarrörelsen, ända 
nerifrån 80-talet, från böljan kring den s.k.  magfrågan, 
det vill säga om man först måste tillfredsställa de materiel
la behoven innan man kan starta sin bildning, och kring 
frågan om arbetarklassen skall ha sin egen kultur (prolet- 
kult) eller om man skall överta den borgerliga bildningen -  
och på vilket sätt. Och den diskussionen fördes också 
inom socialdemokratin och ABF. Härom finns det numera 
ett rikt material -  jag tänker på böcker som Jonas Åker- 
stedt, Den litterate arbetaren. Bildningssyn och studie
verksamhet i ABF (1967), Margareta Fahlgren, Litteratur
kritiker i arbetarrörelsen (1981) -  om Erik Hedén -  och 
Per Gustavsson, Lars Rydqvist, Åke Lundgren, Mera 
ljus! Socialdemokratins kultursyn fram till andra världs
kriget (1979). Den politiska betydelsen av Meurlings artik
lar kommer i ett annat ljus om dessa sammanhang klar
görs.

Det hade också varit möjligt att närmare undersöka hur 
Meurlings ståndpunkter förhåller sig till de kulturpolitiska 
linjer som förs ut i de kommunistiska organisationerna; då 
blir det tydligt att Meurling också influeras av den interna
tionella diskussionen om realismen och arvet, om expres
sionism och dokumentarism etc. Inte heller detta hade 
krävt stora exkurser, men som perspektiv borde det fin
nas med. -  Det förefaller som om Meurlings internationel
la orientering tilltar. I »Den reaktionära maskeraden» 
1937 skriver han ingående om Moskva-processerna, han 
är insatt i och intresserad av kommunistisk politik. 1938 
böljar han skriva om litteratur i Ny Dag. Och han böljar 
med några programartiklar om »Marxism och litteratur». 
Dem tar Zaine upp på s. 111 ff. »Med stöd av några då 
aktuella sammanställningar av Marx och Engels» ... ja, 
vilka är det? Jo, det är Jean Fréville, Littérature et Art, 
men det är också utläggningar av Andor Gabor om Marx- 
Engels estetik och Lifschitz, The Philosophy o f Art o f

Karl Marx, det vill säga de kommunistiska försöken att 
bygga en sammanhängande estetik av Marx- och Engels- 
-citat. Det passar fint i Meurlings utveckling, Zaine ser det 
som en konkretisering av den estetik Meurling haft sedan 
1935 (s. 111); men det är också den kommunistiska linjen 
som förs ut, via Meurling. Citatsamlingen är -  kan man 
tänka sig -  ungefär den som sedan blev mer officiell via 
volymen Marx och Engels om konst och litteratur. Esteti
ken är den som framför allt Lukåcs arbetar ut, med front 
både mot den platta naturalismen och den abstrakta mo
dernismen. Det är också folkfrontens kulturpolitik. Bred
vid socialrealismen sluter man nu det stora borgerliga 
arvet till sin famn, just som Meurling. Det är typiskt att 
Meurling 1938 skriver en stor artikel om Chamisso och 
hur de tyska emigranterna hyllar och förvaltar det stora 
tyska arvet.

Om Meurling för ut en linje, så är därmed inte sagt att 
den inte skulle vara hans egen. Det är en estetik som 
passar honom: en klassisk estetik som finns rakt igenom 
de olika brotten i hans utveckling. »Verklighetsupple- 
velse» är ett honnörsord för Meurling även under hans 
mest estetiserande period, skriver Zaine (s. 109). Det 
kunde tas som en utgångspunkt för att se efter vilken 
konst det är som premieras, genomgående. Det som av
viker är, som hos Lukåcs -  och Böök -  å ena sidan det 
platt naturalistiska, å andra det lufttomma eller formalis
tiska. Det skall vara liv i konsten, det är grunden i det 
mest »svärmiska» uttalandet 1929 (s. 23), såväl som i den 
tidiga kritiken av Vilhelm Moberg (s. 26). Entusiasmen för 
Eisenstein faller -  så sett -  mycket väl in i en Lundaeste- 
tik å la Schopenhauer-Guyau-Albert Nilsson-Olle Holm
berg (s. 30). Meurling uppskattar inte det abstrakta draget 
i poesi med »rätt» politisk färg (Ljungdahl, Nerman, s. 
101), medan Gorkij är stor, en klassiker som Voltaire och 
Goethe (s. 103). När socialrealismen prisas, är det just för 
dess liv (s. 104) och han hittar den stora estetiken, Lu- 
kåcs-estetiken, med realismens seger, realismen med »det 
som sker i det som synes ske» och med typen som en helt 
central kategori (s. 108). Om man ser till denna kontinui
tet, ter sig den handfasta ideologikritiken i några av »Lit
terär front »-artiklarna i Clarté 1935 snarare som en paren
tes.

Estetiken behandlas i avhandlingen, även om den möjli
gen kunde ha blivit föremål för en mer explicit diskussion. 
På en punkt kan man dock sakna en kommentar. Det är 
ställningstagandet till modernismen. Det är av intresse, 
dels därför att modernismen ju är en stötesten för den 
marxistiska kritiken, dels därför att det kunde bidra till 
profileringen av Meurling gentemot andra, till exempel 
Blomberg. Meurling är tydligen under 30-talet ointresse
rad eller ortodoxt kommunistiskt avvisande mot de svens
ka och europeiska modernisterna, de faller ut åt det idea
listiska hållet i hans estetik. Ekelöf blir till en »dyrkare i 
fraseologin av det evigt rörliga» i en mycket ironisk karak
teristik av karavan i »Litterär front» I (Clarté 1935:2, s. 
10), medan Harry Martinson prisas för sin »livstro» och 
kollektivistiska samkänsla, han sägs vara »rik, härlig, 
naiv, enkel och naturlig som solens gula värme» (ib.). 
Joyce, Eliot och surrealismen utsätts för liknande domar 
(se Marxism och humanism, 1936, s. 87). Den kritiska 
inställningen till modernismen blir som mest tydlig i några 
artiklar om bildkonst i Social-Demokraten 1936-37, 
»Konstens himmel». Där skildras ett slags förfall i verk-
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lighetsåtergivningen från impressionismen och framåt, in
kluderande namn som Gauguin, Cézanne, Matisse och 
van Gogh. Margareta Zetterström diskuterar dessa artik
lar som hastigast i sin bok om Blomberg -  Blomberg går 
nämligen i polemik med Meurling. Zaine antyder bara 
artiklarnas existens (s. 107) och nämner inte Zetterström.

Meurlings estetik, som här i avhandlingen får en första 
genomlysning, skulle naturligtvis få fler facetter om man 
gick igenom hela författarskapet. Det samma gäller den 
fråga som diskuteras på avhandlingens sista sidor, en 
polemik med Britt Hultén om den rätta karakteristiken av 
Meurlings tidiga kritiska insats. Hon menar att Meurling 
gjorde ett försök att »förena en primitiv livskänsla med 
marxistisk samhällsuppfattning» (s. 146) och den karak
teristiken går Zaine emot, därför att primitivism är svårt 
att definiera och därför att Meurling inte ser något egen
värde i den sexuella frigörelsen. Samtidigt går han med på 
att Meurling i mångt och mycket delar primitivistemas 
intressen (s. 147). Man kunde väl lägga till att han -  i linje 
med sin övriga verksamhet -  också relativiserar och his- 
toriserar själva sexualiteten, till exempel i »Kärlekskons
ten hos de exotiska folken» i Populär tidskrift för sexuell 
upplysning 1935: 6. Men Zaine har säkert rätt i att primiti- 
vismen och livskänslan har sin plats i en större vision. 
Livskvalitet är ett anakronistiskt, men säkert träffande ord 
för det Meurling är ute efter. Till en sådan karakteristik av 
det specifika i Meurlings profil skulle man egentligen ock
så behöva gå vida kring i författarskapet, inklusive det 
pornografiska och kulturhistoriska. Det går inte att fånga 
in honom i någon enkel formel. Att han är en »reell» och 
»sann» humanist är tills vidare en karakteristik så god 
som någon.

Den kritik jag här har riktat mot avhandlingen går ut på 
två saker. Dels har jag vänt mig mot sättet att sätta upp en 
slags ideal marxism, som sedan enskilda artiklar kan mä
tas mot; det gjorde mig också kritisk mot delar av det 
förlopp som skildras, där marxismen i Meurlings produk
tion säges växa fram. Och dels har jag på några punkter 
efterlyst några perspektiv som kunde sprida ytterligare 
ljus över Meurlings ställningstaganden. I övrigt menar jag 
att Zaine inom de ramar han ställt upp gjort ett gott 
arbete. Framför allt visar han en säker förmåga att välja ut 
strategiskt viktiga artiklar ur det stora materialet. Redan 
bibliografin över Meurlings produktion under perioden är 
ett värdefullt forskningsbidrag. Var och en som i framti
den vill studera Meurling -  eller det svenska 30-talet -  mer 
ingående, kommer att ha glädje av den.

Per Erik Ljung

Mona Kårsnäs: Eyvind Johnson och Djävulen. Männi
skans andra jag  och den politiska ondskan -  studier kring 
ett motivkomplex i Eyvind Johnsons romankonst. (Skrifter 
utgivna av Litteraturventenskapliga institutionen vid 
Uppsala universitet, 20.) 1984.

Trots att Eyvind Johnson-forskningen de senaste tio åren 
berikats med ett halvt dussin doktorsavhandlingar för
utom Thure Stenströms undersökning Romantikern Ey
vind Johnson (1978), har Mona Kårsnäs utan tvivel funnit 
ett ämne som inte bara förblivit obehandlat utan som

också känns både spännande och centralt, nämligen att 
utifrån djuppsykologiska utgångspunkter kartlägga hur 
Eyvind Johnson i sin tidigare produktion under en tjugo
årsperiod använder sig av djävul sgestalter för att spegla 
först ett inommänskligt och senare också ett samhälleligt 
och politiskt tillstånd.

Avhandlingen består av en inledning och fem kapitel. I 
det första kapitlet redovisar Kårsnäs för Johnsons djup
psykologiska beläsenhet under tjugotalet och finner sedan 
att de tre romanerna Minnas (1928), Kommentar till ett 
stjärnfall (1929) och Avsked till Hamlet (1930) alla uppvi
sar syskonrelationer där ett syskon representerar ett freu
dianskt id och ett annat ett freudianskt ego eller superego. 
Syskonmotivet anknyts vidare till tankegångar i Jungs 
tidiga produktion i det Kårsnäs tänker sig att Johnson 
gestaltar en djävulsfigur, en daimon eller demon, syno
nym med vad Jung kallar »der Schatten», skuggan.

Andra kapitlet -  om romanen Bobinack (1932) -  aktuali
serar för första gången de politiska perspektiven i det 
djävulsgestalten Bobinack tolkas som frisläppt libido vars 
hänsynslösa framfart genom samhället avslöjar kulturella 
och politiska missförhållanden. Johnsons bild av Bobi
nack är präglad av en viss fascination inför primitivistiska 
tankegångar: som symbol för sinnesglädje är Bobinack 
god, samtidigt som han är farlig i sin egenskap av makt
symbol.

I tredje kapitlet visas hur Johnson i beredskapsroma- 
nema Nattövning (1938) och Soldatens återkomst (1940) 
tolkar den politiska ondskan i djuppsykologiska termer 
vilket ju för övrigt inte alls var ovanligt i den tidens 
svenska litteratur. Individens mörkersida motsvaras av 
det politiska livets mörkersida, och Johnsons flirt med 
primitivismen är definitivt förbi, i det det primitiva och det 
irrationella nu ses som kännetecknande för den fascistoi- 
da personligheten. Både i detta kapitel och i det följande 
som behandlar Krilon-serien betonas att Eyvind Johnson 
tänker sig att ett medvetandegörande genom självanalys 
skulle vara en möjlig väg både till en balansering av ond
skan och en integrering inom den egna personligheten. 
Samtidigt skildrar han emellertid i Krilon-trilogin för för
sta gången representanter för den renodlade ondskan, 
djävulsstereotypema Staph och Jekau.

Avhandlingen avslutas med ett kapitel om den historis
ka romanen Drömmar om rosor och eld (1949). Redan i 
det omfattande franskspråkiga källmaterialet Eyvind 
Johnson haft att tillgå och som Kårsnäs utförligt presente
rar finns det medicinska och djuppsykologiska tolkningar 
av nunnornas besatthet, men Kårsnäs går ett steg vidare 
och menar att Johnson tillämpar ett av Adler influerat 
betraktelsesätt: både nunnornas och djävulsdrivamas be
teende styrs inte bara av bortträngningar utan också av 
mindervärdeskänslor, kompensation och överkompensa
tion. Dessutom menar hon att en cirkel sluter sig i och 
med Drömmar om rosor och eld: i romanens huvudper
son, Grainier, skulle Johnson för första gången ha skildrat 
en person som lärt sig balansera sin mörkersida, i detta 
fall maktlystnaden.

Det är som synes ett omfattande material Kårsnäs be
lyser, inte minst om man beaktar att avhandlingen inte 
omfattar mer än knappa hundratrettio textsidor. Åtta ro
maner -  däribland den väldiga Krilon-serien -  presenteras 
och refereras. Johnsons politiska utveckling tecknas -  här 
har Kårsnäs för övrigt gjort en utomordentligt fm iaktta




