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i det marxistiska lägret har han i själva verket så 
att säga hoppat över en hel liberal och indivi
dualistisk strömning i tiden — ett rörelseschema 
vars inre logik avhandlingen ytterst förtjänstfullt 
belyser.

Det kanske mest spännande momentet i Hen
riksons bok kommer med redogörelsen för hur 
Kuusinen som Diktonius kritiker använder sig av 
den marxistiska dialektiken för att komma åt den 
innersta rörelsen i en dikt, för att »beskriva en 
spänning tecknad på det hegelska triadschemat» 
(dvs. tes, antites, syntes). Detta öppnar viktiga 
perspektiv och hela brevväxlingen accentuerar 
Kuusinens position som en av de intelligentaste 
och mest sensibla kritiker som marxistisk tradi
tion förmår uppvisa.

Mycket talar för att Henrikson har rätt när han 
betecknar Kuusinens metod som »unik». Så här 
har knappast det marxistiska schemat tidigare fått 
göra tjänst som litteraturkritiskt instrument. En 
sak för sig är sedan hur nära Kuusinen här i sak 
kommer de resultat som den s.k. nya kritiken 
nått fram till på sina apolitiska vägar. Själv hän
visar Henrikson både till Coleridges polaritets- 
estetik och Richards »spänningar».

Så kunde man länge och väl fortsätta att göra 
anteckningar kring Henriksons tema. Hans av
handling har i mycket pionjärarbetets karaktär 
och det kommer att ta tid att vänja sig vid de 
utsikter den öppnar. Fascinerad bevittnar man 
hur spetsarna i det litterära och politiska avant
gardet för en kort tid tangerar varandra, i ett 
Finland som åren 1917-21 var Nordens stora 
stormcentrum. Sitt lokala stoff har Henrikson på 
många punkter lyckats ge övertygande interna
tionell relevans.

J o h a n n e s  S a lm in e n

Gerd Kvart: A r b e tsg lä d je  och gem enskapstro. E n  

stu d ie  i  J o s e f  K je llg r e n s  fö r fa tta r s k a p  t i l l  och m ed  

M ä n n is k o r  k r in g  en bro. (Akad. avh. Gbg.) Litte
raturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs 
universitet. (Stencil.) 1972.

I sin (stencilerade) avhandling behandlar Gerd 
Kvart ett centralt motiv och dess förgreningar i 
Josef Kjellgrens tidiga författarskap. Hennes ar
bete är substantiellt, klargörande, väldokumente
rat. Några sensationella resultat ska man inte söka 
efter. Men det är ett arbete som lägger pålitlig 
grund för vår kunskap om ett av nyare svensk lit
teraturs mest redbara författarskap. Och det 
supplerar med viktig information vår bild av Fem 
ungas modernistiska och politiska linje åren kring 
1930, efter Ingvar Holms, Kjell Espmarks och 
övrigas undersökningar.

Avhandlingens avgränsning i tiden har förmod
ligen visat sig nödvändig men är naturligtvis i och 
för sig starkt att beklaga. Vad en recensent kan 
hoppas, är att arbetet kommer i tryck som regul
jär bok — då med en del nerskärningar, jämte 
ett ordentligt tillägg om författarens senare böc
ker, med mästerverket om lastfartyget Smarag
den i självklart centrum.

I första hand borde, förefaller det mig, ner- 
skärningarna gå ut över en del utförliga kompa
rativa resonemang framför allt kring kollektiv
temat. Unanimisterna, liksom Le Bon, Ortega y 
Gasset eller A lf Ahlberg befinner sig inom ett 
helt annorlunda problemfålt än Kjellgren, därför 
blir en konventionell komparatism mekanisk och 
föga givande. Det tycks mig också, som om man 
skulle kunna dra en klarare linje mellan de två 
avsnitten »politisk utveckling» och »socialt enga
gemang»; nu tenderar dessa att gå in i varandra, 
vilket orsakar en del onödiga upprepningar. Väl 
sammanhållet och genomarbetat är däremot av
handlingens huvudparti, som i själva verket for
mar sig till en intresseväckande monografi över 
en av de få »kollektivromaner» svensk litteratur 
äger, M ä n n is k o r  k r in g  en bro (1935). I detta av
snitt visar också förf. mer intresse än på andra 
håll för de formellt-strukturella och »estetiska» 
aspekterna, och det bidrar starkt till läsarens ut
byte. En onödig svårighet skaffar hon sig emel
lertid genom att ställa sig i beroende av några 
synpunkter på kollektivromanens »riktiga» väsen, 
formulerade i en uppsats av Anders Bollerup. 
Dennes normativa definition blir tämligen inade
kvat i samband med Kjellgrens roman och kunde 
lämpligen utgå.

De första avhandlingspartierna sysslar huvud
sakligen med Kjellgrens tidiga lyrik, från 20-ta- 
lets slutår till O ccid en t,  med tonvikt på idépro
blematiken och mot bakgrund av hans verksam
het som skribent och kritiker. Kvart lyckas för
träffligt bestämma hans politiska idéutveckling — 
Kjellgrens klara socialistisk-kommunistiska stånd
punkt framhävs, under viss polemik mot tidigare 
försök att överskyla denna — och förmår i sam
band härmed också närmare klargöra de littera
turpolitiska sammanhang han betingas av, de 
gruppstridigheter han är inblandad i. Kanske 
kunde man efterlysa en tydligare periodindelning 
av denna hans utveckling. De två första »perio
derna» tecknas pregnant i avhandlingen. Det är 
då först fråga om en »agitprop»-estetik från 20- 
talet, då Kjellgren primärt ser diktningen som 
ett vapen i klasskampen, med massan-kollektivet 
som given huvudperson och obetvinglig revolu
tionär kraft. I bakgrunden finns förstås Ture Ner- 
mans och Arnold Ljungdals kampglada poesi.

Genom förbindelsen med Fem unga sker en 
förändring. Kjellgren engagerar sig i modernist
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debatten och tar visst avstånd från den estetiskt 
sett ofta konservativa kampestetiken — även om 
han hela tiden, i motsats till gruppen allmänt, 
bärs av en tydlig proletär, politisk medvetenhet. 
Som en tredje period kunde man så ställa hans 
utveckling mot en estetik, vars adekvata benäm
ning jag tror skulle vara »socialistisk realism». 
(De svårigheter som är förknippade med termens 
senare konnotationer kan här lämnas åt sidan.) 
Det väsentliga här är frigörelsen från agitprop- 
schematismen och den abstrakta kollektivismen. 
I stället söker Kjellgren, i anknytning till de stora 
realistiska mönstren, fördjupa arbetarmotiven ge
nom att individualisera de skildrade gestalterna, 
sätta dem i konkreta och dynamiskt tecknade mil
jöer och utarbeta ett ideologiskt innehåll i linje 
med den »socialistiska humanismen». För Kjell- 
grens del skulle det estetiska resultatet av en så
dan konstuppfattning i första hand bli trilogin om 
Smaragden.

Jag vill inte hävda att Kjellgren på ett mer 
djupgående, teoretiskt sätt skulle ha påverkats av 
de tankegångar som ligger till grund för den »so
cialistiska realismen» i dess internationellt gång
bara 30-talsform, utarbetad av Gor’kij, Lukåcs, 
etc. Men det är slående hur väl hans författar
skap passar in i den utveckling som en betydelse
full del av den socialistiskt och marxistiskt inspi
rerade arbetarlitteraturen genomgår under decen
niet. Redan i M ä n n is k o r  k r in g  en bro tycks Kjell
gren medvetet sträva efter en realistisk fördjup
ning av arbetarmotivet, inte minst genom att indi
viduellt profilera kollektivets medlemmar, deras 
medvetenhetsnivå och klasskänsla, deras reak
tioner på det givna materialla läget med arbets- 
löshetshot, AK-arbete, etc. En sådan ambition ger 
också tydliga ekon i Kjellgrens gestaltning av mo
tivet arbetsglädje — arbetsalienation i novellsam
lingen S k o tt  i  v a tte n lin je n .  Här är det långt till 
den abstrakta synen på arbetet under kapitalis
men som ett enbart negativt slaveri; men liki 
långt är avståndet till vitalismens maskindyrkai 
och acceptera-ideologi. I stället söker Kjellgren 
gestalta motivet i dess konkreta samhälleliga och 
mänskliga sammanhang och i anknytning till ar
betarnas erfarenhetsverklighet. Det är utifrån 
detta han formulerar sådana knutpunkter för en 
politiskt medveten estetik som problematiken in
divid och kollektiv, individuell erfarenhet och 
gruppmedvetande, ensamhetskänsla och socialis
tisk broderskapsdröm, arbetarförfattare och klass
solidaritet -  formulerar och gestaltar dem i sce
ner med realistisk tyngd och fyllighet.

I själva verket ger Kvart alla relevanta doku
mentationer man kan begära till denna utveck
ling, även om själva det grundläggande samman
hanget inte är klart framhävt. En fråga av intresse 
som förf. sysslar med i samband fr. a. med M ä n 

n isk o r  k r in g  en bro  och som ytterligare kan be
lysa den här påpekade problematiken är Kjell
grens intresse för dokumentet och reportaget och 
dess möjliga användning i skönlitterär epik. För
söken är som bekant högaktuella under 20-talet 
— »faktografi» är termen i sovjetiskt 20-tal — 
liksom under tidigare perioder av realistiska strä
vanden (jfr Strindbergs dokumentära skildring 
av franska bönder eller Det unga Tysklands rese- 
brevform). Frågan blir speciellt brännande under 
diskussionerna kring den »socialistiska realis
men» vid 1930-talets början. Välkänd är ju Lu
kåcs’ kritik mot försöken att ympa dokumentärt 
material på det episka berättandet. Kjellgrens ex
periment i M ä n n is k o r  k r in g  en bro  och i några 
tidigare, ofullbordade eller refuserade alster har 
alltså en fond av vittförgrenade estetisk debat
ter. Det är överhuvudtaget tydligt att en viktig 
del av Kjellgrens litterära ambition är att för
medla det proletära livet »som det är», inbränt 
av verklighetens hårda arbete och nödens reali
tet — sotavtryck på de vita boksidorna! Kvart 
belyser hans ståndpunkt med hjälp av brevut
talanden, recensioner, reportageartiklar: livets 
verklighet ställs här i motsats till den borgerliga 
romanens konstruktioner, dessa »döda former». 
En sådan strävan efter det »autentiska», självupp
levt »äkta» finns ju hos arbetarförfattarna i ge
men — Kvart har redan i avhandlingens början 
fint analyserat Kjellgrens självbiografiska myt
bildning ur denna synpunkt.

Dokumentarismen blir visserligen en kort epi
sod hos Kjellgren. I hans sena, stora romansvit 
dominerar den episka realismens verklighetsfik- 
tion. Till hela denna spännande och för mellan- 
krigslitteraturen högst väsentliga problematik 
tjänstgör Gerd Kvarts avhandling som en allde
les förträfflig vägvisare.

K u r t  A s p e lin

Ebbe Schön: J a n  F r id e g å r d  och fo r n tid e n . E n  s tu d ie  i  

d ik tv e r k  och k ä llo r .  Meddelanden utgivna av Av
delningen för litteratursociologi vid Litteraturve
tenskapliga institutionen i Uppsala, 5. (Akad. avh. 
Sthlm.) Lundequistska bokhandeln, Uppsala, i dis
tribution. Uppsala 1973.

Ebbe Schön har framlagt den första doktorsav
handlingen om Jan Fridegård och valt ett ämne 
som låter sig klart avgränsas vad de behandlade 
texterna beträffar: Fridegårds forntidsskildringar. 
Det visar sig vara ett ämne som är tacksamt ur 
litteraturhistorisk synpunkt och väsentligt för för
ståelsen av Fridegårds författarskap. Fridegård har 
också själv pekat på den betydelse för hans fantasi
liv som forntiden har haft alltifrån barndomsåren:


