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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
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gelse när hon (s 46) noterar att Johnson skapat sig en klart 
kritisk bild av Hitler och nationalsocialisterna långt tidi
gare än vad som i allmänhet hittills beaktats i Johnson- 
litteraturen. De komparativa aspekter som anläggs är 
mycket vida: när det till exempel gäller Bobinack-gestal- 
ten utreds inte bara Johnsons förhållande till Freud utan 
också hans förhållande till Spengler och till primitivismen, 
och Krilon-serien tolkas inte bara som en politisk allegori 
utan också som ett verk rikt på bibliska allusioner. Just 
med tanke på det begränsade omfånget kan man inte 
undgå att tycka att det finns några problemställningar som 
behandlats för knapphändigt medan andra kanske i onö
dan tillåtits svälla ut.

Kårsnäs uttrycker sig måhända väl tillspetsat när hon 
kallar intresset för djuppsykologi »ett hittills förbisett in
slag i Eyvind Johnsons författarskap» (s. 2) men utan 
tvivel har hon presterat en fylligare kartläggning av John
sons djuppsykologiska läsning än någon tidigare forskare. 
Några invändningar -  eller frågor -  ger de djuppsykolo
giska tolkningarna icke desto mindre anledning till. Man 
kan till exempel undra hur användbar Freuds strukturmo
dell (som ju är tredelad och omfattar id, ego och superego) 
egentligen är när det gäller att förstå Johnsons person
teckning som ju genomgående bygger på en dualistisk 
motsättning mellan det rationella och det icke-rationella. 
Kårsnäs konstaterar också att det finns ett visst drag av 
typisering i Johnsons personteckning eftersom romanfi
gurerna ofta kan ses som delar av en personlighet i stället 
för att vara hela mänskor, och då börjar man ganska osökt 
undra hur sådana romangestalter egentligen ska värderas 
-  dvs. om de kan betraktas som levande och trovärdiga -  
men om detta säger avhandlingen ingenting. Personligen 
blir jag inte heller övertygad om Kårsnäs ’ argument för att 
Johnson skulle ha varit Jung-påverkad redan på tjugotalet. 
Hon tycker sig uppenbarligen behöva Jungs daimon-be- 
grepp för att skapa sitt eget djävulsbegrepp, men så vitt 
jag kan se finns det fullt användbara frön redan hos Freud 
om vilken hon skriver: »Det omedvetna framställs som 
säte för något okuvat och demoniskt» (s 7, min under- 
streckning). Vidare kan avhandlingens avsnitt om syskon
motivet hos Bruno Bettelheim användas som argument 
mot ett Jung-inflytande på Johnsons tjugotalsproduktion. 
Eftersom Kårsnäs naturligtvis inte vill göra gällande att 
Johnson påverkats av Bettelheim utan bara att han för
håller sig på ett likartat sätt till sagoliknande motiv, så 
kunde man kanske också tänka sig att det som förefaller 
Jung-influerat i Johnsons romaner i själva verket hämtats 
direkt från sagorna. För övrigt torde Kårsnäs ha orätt när 
hon hävdar att Bettelheim är Jung-påverkad.

Från och med mitten av trettiotalet förefaller emellertid 
Jung-inflytandet hos Johnson uppenbart och i Nattövning 
tycks Mårten Torpare beskriva sin anima när han om en 
kvinna han varit förälskad i tänker: »Hon liknade -  ja, de 
liknade varandra varenda en. Hon liknade den i Paris som 
liknade den i Köpenhamn som liknade - .  Kärleken behö
ver likhetstecken i ansikten och kroppar: när man stöter 
mot likhetstecknet vaknar den. All kvinnor har drag av 
urkvinnan, urälskarinnan, urmodern -  drag som lockar 
eller stöter bort. (1938, s 40) Detta citat har Kårsnäs inte 
använt och det kan man naturligtvis inte heller förebrå 
henne eftersom det knappast har med hennes huvudtema 
att göra, men en av mina huvudinvändningar mot arbetet 
är nog att hon i alltför ringa grad har utnyttjat romanernas

text för att exemplifiera sina resonemang och för att visa 
på linjer inom författarskapet. Eftersom det inte känns 
meningsfullt att skriva långt om sådant som inte står i 
avhandlingen, kan det få räcka med ett par exempel. I 
kapitlet om Bobinack finns det fma iakttagelser - 1, ex. om 
Pan-skrattets roll -  men det är synd att Kårsnäs inte har 
observerat i hur hög grad kvinnornas förhållande till eroti
ken i den här romanen föregriper nunnornas i Drömmar 
om rosor och eld. Om den gamla lärarinnan Edla Fiin 
heter det: »då låg Edla Fiin vaken och tänkte på att hon, 
ett år när det blåste hårt, hade kysst en man som hette 
Hans. Då kröp den svenska våren mot henne som ett 
ludet djur med brinnande blick och långa, starka famntag» 
(1932, s 126). Mount-gestaltens djävulsroll kunde ha be
handlats utförligare -  han är visserligen Bobinacks red
skap men påtagligare än Bobinack står han för erotiken 
och den primitiva utstrålningen. Han har vissa likheter 
med Andreas Sonath i Kommentar till ett stjärnfall (som 
Kårsnäs behandlar ganska utförligt) och med den nazis
tiskt anstrukne Krister i Nattövning (som inte noteras). I 
kapitlet om Drömmar om rosor och eld kan jag tycka att 
behandlingen av de franska källorna har fått svälla ut till 
den grad att avhandlingens röda tråd blir skymd -  i stället 
hade man kunnat tänka sig en fylligare behandling av 
Grainier eftersom det är en av Kårsnäs’ huvudteser att 
han som helt igenom integrerad person representerar slut
punkten för en utveckling i Johnsons författarskap. Det 
kunde också ha varit givande att få Grainiers psykologiska 
roll som syndabock belyst -  »Man har lastat all sin skuld 
på mig, jag har varit deras kärra, deras dyngkärra», säger 
han (1949, s 26).

Vidare är det synd att Kårsnäs genom sin inriktning på 
konkreta djävulsgestalter har missat chansen att belysa 
ondskan i mera abstrakt mening. Nattövning och Solda
tens återkomst, till exempel, handlar också om den pas
siva ondskan, det vill säga, den ondska som består i att 
inte bjuda det onda motstånd. I Nattövning säger Mårten 
Torpare: »en del av förbannelsen är just att inte handla 
som man önskar. Eller inte önska tillräckligt intensivt för 
att kunna handla. Bara önska så där i största allmänhet» 
(1938, s 268). Och i Soldatens återkomst finns en passiv 
ondska som består i att personerna inte skänker de poli
tiska händelserna en tanke därför att de är fixerade vid 
annat: handlarn och Kalle Morin vid Maria, gubben Morin 
vid sprit. Marias passivitet leder rentav till att hon blir 
ondskans verktyg. Till slut hade det varit värt att mera 
betona att Drömmar om rosor och eld belyser den poli
tiska ondskans samhälleliga struktur i stort, något som 
Johnson inte varit inne på så mycket förut.

Mona Kårsnäs kunde alltså ha fördjupat och nyanserat 
sitt ämne på åtskilliga punkter, men vad hon har förlorat i 
komplikation kan hon i stället sägas ha vunnit i klarhet 
och överskådlighet. Eyvind Johnson och Djävulen är trots 
invändningarna ett värdefullt bidrag till Eyvind Johnson- 
forskningen.

Merete Mazzarella




