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49). Detta är naturligtvis en svaghet, men kan 
accepteras som en klok begränsning. Trots hjälp 
från Ahlin med att fatta djupstrukturen i novellen 
Kommer hem och är snäll åstadkommer han en 
banal och ytlig analys av novellen, där dialektiken 
begränsas till motsättningen manligt-kvinnligt och 
de sociala implikationerna av denna motsättning. 
Däremot avfärdar han som bara nående »den 
episka ytan» en analys som jag själv gjort där en 
helt annan djupdimension analyseras fram (men 
den analysen tar också hänsyn till den etiskt reli
giösa aspekt, som Melberg genomgående neglige
rar).

Ahlin är förmodligen en svår författare för litte
raturforskare att komma till rätta med. Bortsett 
från Erik Hj. Linders, U lf Lindes och Lars Furu
lands pionjärinsatser är i stort endast en opublice
rad licentiatavhandling och Erik A. Nielsens ana
lyser av sex romaner att räkna med. Nielsens bok 
med sin snäva inriktning på läsnings- och tolk
ningsförsök är nyttig men når knappast fram till de 
litteraturhistoriska problemen. När Melberg nå
gon gång polemiserar mot Nielsen är invändning
en att han försöker »få Ahlin begriplig i traditio
nellt psykologiska kategorier» och därför missar 
det mesta (s. 266). Enligt Melberg är psykologi 
och människogestaltning närmast något suspekt -  
det hör till den »episka ytan». Även om han en 
enstaka gång hemfaller åt psykologiserande för att 
få den teoretiska diskussionen att gå ihop (i analy
sen av Fromma mord, s. 245), så är kanske det 
man mest beklagar i Melbergs bok hans svaga 
intresse för människoskildringen i Ahlins böcker. 
Många Ahlinälskare måste finna den överstarka 
teoretiseringen av författarskapet i Melbergs bok 
vara en björntjänst åt Ahlin. Men allt detta får inte 
hindra omdömet att Melberg skrivit en mycket 
initierad Ahlinavhandling. De avsnitt som ägnas åt 
Ahlin verk är ofta klargörande. Även om perspek
tivet är ensidigt får man inte glömma att ensidig
heter kan vara väsentligheter. Och det måste löna 
mödan att plocka fram det värdefulla ur Melbergs 
schematiserande dogmatiska överbyggnad.

Nils Åke Sjöstedt

Hans Göran Ekman: Humor, grotesk och pikaresk. 
Studier i Lars Ahlins realism. Bo Cavefors Bokför
lag. Östervåla. Uppsala 1975.

Humor, grotesk och pikaresk är titeln på Hans-Göran 
Ekmans doktorsavhandling om Lars Ahlin, fram
lagd i Uppsala våren 1975. Undertiteln, Studier 
i Lars Ahlins realism, framhäver ytterligare det 
som redan huvudtiteln slår fast, nämligen avhand
lingens inriktning på i vidaste mening stilistiska frå
gor. Ahlins unika romankonst skall, förstår man, 
studeras och definieras med hjälp av termer och

instrument hämtade från genrelära och poetik. De 
förväntningar som på detta sätt väcks infrias emel
lertid bara delvis. Något egentligt stilstudium äg
nar Ekman sig inte åt och det är snarare de intellek
tuella övervägandena och känslomässiga erfarenhe
terna bakom Ahlins humor och groteskerier som 
intresserar författaren. Stora partier i avhandling
en är av komparativt idéhistorisk art, ett långt 
avsnitt är i sin skildring av Ahlings bildningsgång 
och avgörande personliga upplevelser närmast 
biografiskt och kommentarerna till de behandlade 
ahlinromanerna uppehåller sig utförligt vid analys 
av idémönster och paralleller till verk som Ahlin 
läst eller antas ha läst.

Avhandlingens inledande kapitel handlar om 
humorbegreppet och har fatt rubriken »Världen 
upp och ned». Det som vänds upp och ned i 
humorns värld är förstås de traditionella värde
skalorna. Högt blir lågt, det vardagliga blir sub
limt. Som utgångspunkt för sitt resonemang tar 
Ekman en term som Ahlin själv använde i brev på 
30-talet: den »kristna realismen». Detta slags rea
lism, som Ahlin först mötte i Dostojevskijs roma
ner och senare fann diskuterad i Auerbachs Mime- 
sis, framhäver den gudomliga värdigheten hos den 
enkla, ja till och med förnedrade och utstötta 
människan. Det är en realism som inte godkänner 
den sociala hierarkins maktspråk eller de moralis
ka kategoriernas giltighet utan skildrar en mänsk
lig samhörighet under eller bortom gängse värde
ringar och rangordningar. I Erik Hjalmar Linders 
efterföljd understryker Ekman med rätta Dosto
jevskijs avgörande betydelse för Ahlin i detta av
seende, men han nöjer sig inte med att anställa 
jämförelser med den store ryske mästaren utan 
söker teckna en litterär tradition bakom Dosto- 
jevskij som ytterst för ner till det spanska 1500- 
talets pikareskroman.

En följd av att Ekman fäster så stort avseende 
vid den humoristiska realismens genremässiga his
toria är att han fixeras vid begreppen högt och lågt. 
Samtidigt som den aristoteliska poetiken började 
bli känd och omdiskuterad i Spanien mot slutet av 
1500-talet, vände sig många spanska författare 
mot kravet på en genremässig renodling av det 
upphöjda respektive det låga, vardagliga och plä
derade för och praktiserade en ganska fri stil
blandning. Lope de Vega är ett exempel, andra 
finner vi bland prosaromanförfattarna. I denna lit
terära miljö är verkligen termerna högt och lågt 
viktiga och relevanta, hur de enskilda författarna 
än ställde sig till kravet på att hålla de båda katego
rierna åtskilda. Mycket har emellertid hänt på vä
gen från renässansen till Dostojevskijs 1800-tal, 
ännu mer på den återstående vägen fram till Ahlin. 
Den klassicistiska poetikens termer äger inte läng
re någon direkt tillämpning. I den mån vi applice- 
tar högt och lågt på Ahlins romankonst blir dessa
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begrepp med nödvändighet ganska vaga och ofta 
godtyckliga. Ändå återkommer dessa båda ord, 
ofta kursiverade, som ett slags ledmotiv genom 
hela avhandlingen och det verkar som om Ekman 
med dem vill suggerera fram ett samband med en 
litterär tradition som han i övrigt har svårt att 
binda Ahlin vid. Att Ahlins romanvärld är »låg» 
låter väl säga sig om man tänker på miljöernas och 
personernas sociala hemhörighet och livsstil, men 
motpolen, det höga, är mera svårgripbar. Den ma
nifesterar sig eventuellt på det idémässiga planet. 
Men att tala om »stilblandning» (avh. s. 120) som 
något karakteristiskt för Ahlins prosakonst synes 
mig inte särdeles träffande.

Med dessa anmärkningar har uppmärksamheten 
fästs på en olycklig tendens i avhandlingen; en 
tendens som välvilligt kan beskrivas som en djärv 
tes men lika gärna som en fix idé. Jag skall längre 
fram gendriva den mera utförligt. Men först en 
översikt över avhandlingens innehåll i övrigt.

Det inledande kapitlet behandlar inte bara 
Ahlins beroende av Dostojevskij och den rea
listiska traditionen utan refererar också en rad ar
beten rörande humorn som livshållning i allmän
het och avslutas med några sidor om det groteska i 
litteraturen. Det andra kapitlet, som av någon an
ledning försetts med siffran I, heter »På väg mot 
realismen» och skildrar Ahlins bildningsgång fram 
till debuten, huvudsakligen med användande av 
det material som Lars Furuland dragit fram i sin 
sakrika uppsats »Lars Ahlin — ursprungsmiljö och 
bildningsgång». Där Furuland nöjer sig med att 
markera en boktitel eller ett författarnamn, går 
Ekman ofta in på en närmare diskussion av den 
ahlinska lektyrens art och återverkningar så att vi 
får en serie små komparativa studier. På många 
punkter är dessa utredningar helt övertygande. Så 
t. ex. visar sig Söderbloms Humor och melankoli 
innehålla grundväsentliga tankar för Ahlins syn på 
humorn. Betydelsen av Nygrens Eros och Agape 
markeras — redan Erik Hj. Linder framhäver med 
all rätt Nygren i sitt för ahlinforskningen grund
läggande kapitel i Fem decennier av 1900-talet. Barth 
ägnas ett par sidor, vilka dock ger klent besked om 
vari denne teologs inflytande på »barthianen» 
Ahlin består. Dostojevskij tas återigen upp till dis
kussion och utförligt även Lubbe Nordström och 
Hjalmar Bergman. I fråga om Dostojevskij tilläm
par Ekman en något tvivelaktig metodik: han de
klarerar (s. 12) att han inte är ute efter att påvisa 
direkta inflytelser från vissa författare på Ahlin 
utan tillåter sig att röra sig fritt inom en viss berät- 
tartradition, och han kompletterar detta tillväga
gångssätt med friheten att belysa de eventuella 
inflytelsekällorna med vetenskaplig litteratur som 
utkommit efter de aktuella böckerna av Ahlin. En 
rad verk om Dostojevskij från 1950- och 60-talet 
får leverera citat avsedda att precisera vad Ahlin på

30-talet kan ha funnit särskilt tilltalande hos Dos
tojevskij. Ekman hävdar visserligen inte ett ana- 
kronistiskt beroendeförhållande, men den på en 
höft valda sekundärlitteraturen är en smula förvir
rande i en framställning som i övrigt är kronolo
giskt genetisk. En annan svaghet i kapitel I är att 
författare som Ahlin visserligen uppger sig ha läst 
men tydligen inte låtit sig påverkas av ägnas upp
märksamhet. Hesses Stäppvargen t. ex. föranleder 
enbart negativa slutsatser från avhandlingsför
fattarens sida och kunde med fördel lämnats där
hän. Thomas Mann är ett mera problematiskt fall. 
Man måste nog ta Ahlins positiva uttalanden om 
Mann på allvar och undersöka vad denne ironiske 
humorist kan ha betytt för Ahlin; men Ekmans 
utredning går därvidlag ibland vid sidan av det 
väsentliga.

Kapitelrubriken »På väg mot realismen» kräver 
en särskild kommentar. Det finns en snarlik titel 
inom ahlinforskningen, Arne Melbergs doktors
avhandling från 1973: Pä väg frän realismen. En 
studie i Lars Ahlins författarskap, dess sociala och 
litterära förutsättningar. Utbytet av preposition 
speglar en grundläggande skillnad i metodik. Mel
bergs avhandling är uttalat marxistisk medan Ek
man rör sig inom den traditionella litteraturforsk
ningens referensram. I Ekmans avhandling figu
rerar Melberg enbart i några noter (s. 2 14  f.), 
vilket kanske motiveras av att Ekman var långt 
hunnen med sitt eget arbete när Melbergs publice
rades. Det är emellertid olyckligt att Ekman inte 
förmått ta upp sin föregångares synpunkter och 
iakttagelser till närmare diskussion. Melbergs dia
lektiska exercisövningar har inte så litet gemen
samt med Ekmans fixering vid termerna högt och 
lågt.

Avhandlingens senare hälft utgörs av två kapitel 
vilka är av monografisk karaktär och behandlar 
vardera en roman: Ahlins debutverk Täbb med ma
nifestet och hans andra roman Min död är min. 
Dispositionen inom dessa kapitel följer respektive 
romans disposition och resultatet blir ett slags lö
pande kommentar med varierande metodisk 
grundval. Komparativa utblickar omväxlar med 
motivanalys och personkarakteristiker. Som sam
manhållande element fungerar tesen om den 
ahlinska romanens samhörighet med den pika- 
reska traditionen, och det är nu dags att närmare 
granska denna tes.

De två första leden i avhandlingens titel, humor 
och grotesk, framstår som viktiga element i Ahlins 
författarskap -  därvidlag är Hans-Göran Ekmans 
undersökningsresultat övertygande. Men det tred
je ledet i titeln, pikaresk, är mera problematiskt.

Pikaresk är en term som gärna används ganska 
lösligt för att beteckna romaner utan fast komposi
tion, oftast med en genomgående huvudperson 
som förflyttas från den ena miljön till den andra.
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Ekman är klar över denna bristande stringens i det 
litteraturvetenskapliga språkbruket och rekom
menderar »att — som också Robert Alter menar — 
skilja mellan vad som i ortodox mening är en 
pikareskroman och vad som endast utgör rester av 
det pikareska mönstret: ‘it begins to be useful to 
talk, not about the picaresque novel, but about the 
transformation o f the picaresque novel, or about 
picaresque elements in other kinds of novels’» 
(s. 12). Att det finns pikareska element i Ahlins 
två första romaner kan man gå med på. Tåbb irrar 
från plats till plats, och även om han själv inte är 
någon skojare kommer han ofta i kontakt med så
dana. Med mycket god vilja kan man också accep
tera ordet pikaresk som beskrivning av berättar
strukturen i M in  död ä r  min, så som Björck gör 
(avh. s. 154  f.). Men då har man tunnat ut begrep
pet avsevärt och knappast träffat något väsentligt i 
romanen.

Vad Ekman är ute efter i sin avhandling är också 
något annat, nämligen ett samband mellan Ahlins 
konst och den »ortodoxa» pikareskroman som 
uppstod i 1500-talets Spanien. Den som förlett 
honom till detta vanskliga företag är en engelsk 
forskare vid namn Alexander Parker som 1967 
lät trycka en serie föreläsningar under titeln Lite- 
rature a n d  the D elinquent. T h e Picaresque N ovel in 
Spain a n d  Europé 1 5 9 9 - 1 7 5 3 .  Ekman kallar Par
kers undersökning »uppseendeväckande» (s. 1 1) , 
och säkert är att den inte för till torgs några veder
tagna och nötta idéer. Den utkom alltså efter det 
att Ahlin fullbordat sina romaner och det kan inte 
bli tal om någon påverkan från Parker. Ekman 
menar väl snarast att de sammanhang och historis
ka förlopp som Parker anser sig kunna demonstre
ra konstituerar en litterär tradition i vilken Ahlin 
genom diverse mellanhänder inordnat sig. Denna 
tanke är i och för sig legitim, frågan är bara om den 
är övertygande underbyggd.

Det i Parkers bok som lockat Ekman är kombi
nationen av stilstudium och teologi. Parker vill 
förklara den spanska pikareskromanens uppkomst 
utifrån den samtida religiösa diskussionen, intres
set för låga miljöer och personager ger han en 
teologisk bakgrund. Samma kombination återfin
ner vi hos Ahlin. Han skildrar misslyckade exi
stenser på samhällets botten utifrån en religiös 
grundsyn. Till yttermera visso kan Ahlins kristen- 
domsuppfattning ledas tillbaka till Luther, dvs. till 
samma tidevarv som såg den spanska pikaresken 
födas. Förknippningen i Ekmans tankegång kom
mer till klart uttryck på flera ställen i hans avhand
ling. På s. 149 t. ex. heter det: »Om det också 
förhåller sig så som Parker menar, att pikaresk- 
romanen har sina förutsättningar i reformatio
nen, kommer ju de moraliska frågeställningarna 
tydligt in i bilden, och omnämnandet av Luther i 
Tåbb med manifestet blir lika lite långsökt som det

faktum att Luther — som ovan berörts — i Söder
bloms förmedling haft ett avgörande inflytande på 
Ahlins realism.» Några sidor tidigare, 147, sägs 
det vara Parkers uppfattning »att pikareskroma- 
nen åskådliggör viktiga tankegångar inom refor
mationen», och samma tanke hävdas f. ö. redan i 
avhandlingens inledning (s. 12).

Parkers formel för pikareskromanen skulle så
ledes vara: låga motiv behandlade med kristlig 
medkänsla och humor på reformationsteologins 
grund, och formeln för Ahlins realism: låga motiv 
behandlade med kristlig medkänsla och humor på 
den lutherska teologins grund.

Detta låter ju intressant. Finns det då något att 
invända? Tyvärr gör det det. Och det är en in
vändning som kastar hela tesen i avhandlingen 
över ända. Parker hävdar ingalunda något sam
band mellan pikareskromanens uppkomst och vä
sen å ena sidan och reformationsteologin å den 
andra. Vad han genomgående talar om är motre- 
formationen. På sidan 22 i hans bok sägs pikaresk
romanen ha uppstått som »a ‘truthful’ literature 
in response to the explicit demands of the 
Counter-Reformation». Man skulle kunna hopa 
citat som visar att det är just wo/reformationen och 
inte reformationen eller Luther Parker avser.

Reformation och motreformation är visserligen 
barn av samma århundrade och utgör båda en 
reaktion mot missförhållanden inom katolska kyr
kan, men de skiljer sig teologiskt sett på flera 
punkter som är avgörande i detta sammanhang. 
Ekman citerar med instämmande Erik Hjalmar 
Linder och Lars Furuland som båda framhävt be
tydelsen av Nygrens luth er tolkning för Ahlins 
utveckling (avh. s. 48), och i såväl sina essäer som 
sina romaner visar Ahlin tydligt att den kärlek 
med inslag av humor och ironi, som för honom 
representerar den sant kristna livshållningen, är 
lika med Nygrens agape. Och det var Luthers upp
täckt av agape, av den från Gud sig sänkande kär
leken, som enligt Nygren åstadkom reformatio
nens »kopernikanska» omvälvning på teologins 
område. Nygren spelar som bekant ut den 
lutherskt kristna agape mot den nyplatonskt 
katolska eros. Eros är människans strävan uppåt 
mot helgelse, fullkomning och enhet med Gud. 
Agape är den oförtjänta nådens kärlek som från 
ovan utgjutes över den ovärdigaste människo- 
stackare.

Hur passar då Parkers tankar om motreforma- 
tionen och pikareskromanen in i detta mönster? Jo  
han visar att det är just den platonska erostraditio- 
nen som där gör sig gällande. 1500-talets spanska 
teologer underkände den höviska och pastorala 
litteraturen därför att den romantiserade och 
skönmålade livet. De ville ha en sann diktning som 
skildrade livet sådant det är för att sedan visa 
vägen mot moralisk upprustning och frälsning. I
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stället för ädla prinsessor möter vi nu en ny typ av 
hjältinnor: »The repentant prostitute becomes the 
new heroine of love». (Parker, s. 22.) Som ett 
exempel tar Parker upp augustinermunken Pedro 
Malon de Chaides historia om Magdalenas om
vändelse (1588). Den är »in its first Part, the finest 
treatise on the Platonic conception of love ever 
written in Spanish; but it is a Christianized Plato
nism that does not stop on the level of man’s love 
for woman, but makes the whole of creation 
ascend to God in response to love» (s. 22). Det är 
denna den uppåtstigande kärleken som vill för
bättra människorna och återuppväcka sinnet för 
religiösa och moraliska värden som Parker finner 
bakom pikareskromanernas realism. Betonandet 
av värdenas höghet är viktigt: »The Spanish 
churchmen of the Counter-Reformation, in pursuit 
of the policy laid down by the Council of Trent of 
re-imbuing literature with religious and moral val
ues, therefore advocated replacing the untruthful 
romances by a literature that would be truthful» 
(s. 21).

Detta är ju raka motsatsen mot den lutherska 
synen sådan Ahlin lärt känna den via Nygren. 
Absoluta religiösa och moraliska värden, männi
skans strävan efter frälsning och fullkomning, 
hennes uppåtstigande mot Gud -  allt detta är eros 
och inte agape. Och i Ahlins värld är det agape 
saken gäller.

Parkers plats i Ekmans avhandling bygger alltså 
på en fatal missuppfattning. Sedan sammanbland
ningen av reformation och motreformation klarats 
upp, finns det ingenting kvar av den ekvation där 
Parkers tes och Ahlins praxis tedde sig nära nog 
identiska. Så vitt jag kan se saknar allt som i av
handlingen sägs om Parker relevans. Och värre än 
så: det leder vilse och medför allvarliga konse
kvenser för hela avhandlingen. Termen pikaresk 
är tillämplig på Ahlin endast i sin vaga, urvattnade 
bemärkelse, och alla de detaljerade utvikningar till 
äldre pikaresklitteratur som görs i avhandlingen 
saknar motivering, liksom också ofta den specifika 
terminologin högt och lågt, som på ett vilseledan
de sätt suggererar fram ett samband med den klas
sicistiska poetikens kategorier.

En annan vetenskaplig författare som i likhet 
med Alexander Parker lett Ekman in på äventyr
ligheter är ryssen Michail Bakhtin, vars bok om 
Rabelais Ekman utnyttjat i engelsk översättning 
från 1968. Bakhtin ställer den rabelaiska humorn 
mot bakgrund av sydeuropeisk, katolsk karnevals- 
tradition med dess inslag av groteskerier, och 
detta är säkert ett givande grepp. Men synsättet 
låter sig inte utan vidare tillämpa på Ahlin och 
svenskt midsommarfirande så som sker i det av
handlings kapitel som behandlar avsnittet Resa till 
vackra björken i M in  död ä r  min (s. 167-182). 
Svensk midsommar och katolsk karneval är båda

folkliga fester med rituella inslag och anknytning 
till gamla fruktbarhetsföreställningar — så långt 
kan Ekman ha rätt. Men när han driver parallellen 
vidare och använder Bakhtin som nyckel vid tolk
ningen av enskildheter i Ahlins roman, då blir det 
ofta befängt. Mot slutet av det aktuella romanav
snittet äger en förening rum mellan bokens huvud
person, Sylvan, och hans kvinna, Engla, i en lilje
konvaljedunge. Med stöd av en handbok i ikono- 
grafi hävdar Ekman att liljekonvaljen är en symbol 
för Jungfru Maria och den obefläckade avlelsen, 
medan romantexten inte på något sätt ger stöd för 
sådana associationer. Liljekonvaljens allmänna 
symbolvärde av kyskhet och renhet räcker fuller 
väl, och vill man avlyssna övertoner är det klanger 
från annat håll man tycker sig höra, t. ex. från den 
av Ahlin beundrade och ibland citerade Fröding 
och hans »prinsessan Liljekonvaljemö» i Strövtåg i 
hembygden.

Midsommarskildringen i M in  död ä r  min går 
långa stycken i vattnets tecken: folk ror på sjön 
och folk ramlar i och blir blöta. Att som Ekman 
häri se en genomförd symbolik med anknytning 
till rituella föreställningar om rening och pånytt
födelse är säkert riktigt, och han gör många fina 
iakttagelser och kombinationer på denna punkt -  
liksom ofta annars i sin näranalys av romanerna. 
Men ibland slår det slint. Som t. ex. i fråga om den 
frälsningssång som avsjungs av en grupp fromma 
som blandar sig i midsommarfirandet. De sjunger 
om »den silverklara floden, / Som går ut från 
Lammets tron». Detta föranleder Ekman (s. 178) 
till påpekandet att lammet ibland är Johannes Dö- 
parens attribut; att det lamm som åsyftas är Jesus 
sägs ingenstans i avhandlingen, och man undrar 
om författaren inte uppfattat denna självklara re
ferens.

Denna missuppfattning och sammanbland
ningen av reformation och motreformation är inte 
de enda exemplen i avhandlingen på okunnighet 
eller okänslighet i religiösa och bibliska ting. På ett 
ställe betecknas den protestantiskt uppfostrade 
ateisten Gide som katolik (s. 85), och den djupt 
religiösa tragedin Antigone av Sofokles karakteri
seras som »ett litterärt frihetsdrama utan alla reli
giösa inslag» (s. 199). Vissa uttalanden om teolo
giska utsagors principiella obegriplighet (s. 49) 
vittnar likaledes om ett djupgående främlingskap 
inför de materier Ahlin rör sig med, och den långa 
utredningen av Ahlins »mystiska» upplevelse i 
maj 1933 (avh. s. 39-49) är i huvudsak förfelad 
genom att Ekman försöker få grepp om upplevel
sens art med hjälp av en analysmodell från en 
religionsfilosof, Hans Hof, som i det citerade ar
betet talar om helt andra slag av upplevelser. Jag 
skall i annat sammanhang närmare granska de do
kument som hänför sig till Ahlins majupplevelse 
och därvid ge ett alternativ till Ekmans uttolkning.
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De flagranta misstagen vad gäller religion och 
kristendom i avhandlingen utgör tillsammans en 
av de allvarligaste invändningarna mot Ekmans 
Ahlin-läsning. Bibeln, isynnerhet Paulus, och 
lutherska teologer som Nygren hör till fundamen- 
tet i Ahlins författarskap, och det är där uttolk
ningen av hans verk borde börja. Om en sådan 
grundläggande utredning redan hade förelegat, 
kunde man bättre förstå Ekmans inriktning på de 
rent litteraturhistoriska sammanhangen. Som det 
nu är upplever man avhandlingen som perifer, 
trots alla utmärkta partier, trots all lärdom och 
skarpsinnighet. Ekman börjar sin framställning 
med att skjuta fram begreppet »kristen realism» 
med hänvisning till såväl Ahlins eget språkbruk 
som till Auerbach. Men det förra ledet i denna 
term kommer bort i den fortsatta hanteringen.

Vad skall vi då mena med kristen realism som 
allmänt litteraturhistoriskt begrepp? Ett defini- 
tionsförsök kunde med fördel göras med termen 
naturalism för ögonen. Realism i och för sig är ett 
vitt och vagt begrepp — det finns så många olika 
sorters realism. Naturalistisk däremot är den rea
lism som inte bara vill skildra verkligheten utan 
som vill göra det utifrån en bestämd åskådning 
eller filosofi, den naturvetenskapligt positivistiska 
och gärna även evolutionistiska. På motsvarande 
sätt bör man, synes det mig, med kristen realism 
mena sådan litterär verklighetsåtergivning som vi
lar på en kristen åskådningsgrund. Ekman har nog 
inget att invända mot en sådan definition, men han 
ger sig aldrig i kast med uppgiften att närmare 
utföra den. Han väljer att närma sig Ahlins konst 
så att säga från sidan med hjälp av begrepp hämta
de ur den traditionella poetiken -  humor, ironi, 
grotesk osv. — och nöjer sig med att belysa den 
specifikt kristna färgning dessa begrepp har för 
Ahlin. Han bygger inte upp sin analys från det som 
är grunden i Ahlins tänkande och därför stannar 
hans studium av Ahlins kristna realism vid något 
halvgånget. Han presenterar åtskilliga väl utfor
made av avslipade byggstenar, han reser också en 
och annan bärande mur, men han bjuder inte läsa
ren träda in i en sammanhängande byggnad, långt 
mindre i det bönhus för medmänsklig identifika
tion och förbön som Ahlin byggt ständigt på nytt i 
roman efter roman. Detta lika krävande som 
fängslande arbete återstår. Men den som ger sig i 
kast med det kommer att ha stor hjälp av Hans- 
Göran Ekmans avhandling.

Granskningen av Ekmans avhandling har hittills 
i denna recension kommit att domineras av nega
tiv kritik riktad mot centrala punkter. Men denna 
kritik får inte undanskymma avhandlingens obe
stridliga och betydande förtjänster. Den är skriven 
på ett vårdat och klart språk som vinnlägger sig om 
och i regel träffar den exakta formuleringen och 
den riktiga nyansen. De kombinationer som görs

är genomgående intelligenta och intressanta även 
när de kanske inte är hållbara. Källhänvisningar 
och övrig teknisk apparat ger inte anledning till 
anmärkningar. Det är med ett ord sagt en mogen 
litteraturforskare som fört pennan, och dessutom 
en sensibel och rikt utrustad läsare av skönlitterära 
texter som tillfört studiet av Lars Ahlins två första 
romaner en mängd nytt och värdefullt stoff.

Staffan Bergsten

Mats Eklöf: Ernst Didrings Malm. Skrifter utgivna 
av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Upp
sala universitet, 2. (Akad. avh.) A B Lundequistska 
bokhandeln, Uppsala, i distribution. Motala 1975.

Mats Eklöfs avhandling behandlar en relativt bort
glömd roman av en relativt bortglömd författare. 
Didring upplevde på sin tid stora framgångar som 
dramatiker med pjäser som Högt spel (1909) och 
Elna Hall (19 17), vilka var flitigt spelade inte 
minst i Tyskland, men redan samtiden — och även 
litteraturhistorikerna, i den mån de ägnat sig åt 
Didring -  var på det klara med att Didrings hu
vudverk var romansviten Malm, som består av tre 
fristående delar. Även publiken tycks ha visat sin 
uppskattning. Den första delen, Männen, som gjor
de det från 19 14  kom t. ex. i sju upplagor och även 
de andra två, Bergets säng från 19 15  och Spelarna 
från 19 19  upplevde flera upplagor. Man har också 
varit ense om att de två första delarna, som handlar 
om byggandet av malmbanan eller Ofotenbanan 
mellan Gällivare och Narvik och det första decen
niets gruvbrytning i Kiruna, är konstnärligt över
lägsna den tredje som utspelas bland börsjobbare i 
Stockholm.

Av forskningen har Didring knappast alls upp
märksammats, vilket betyder att Eklöf haft att be
träda jungfrulig mark. Dock har avhandlingsförfat
taren för den skull inte behövt sakna material. 
Den deklaration som ges i avhandlingens inled
ning (s. 13) att källmaterialet inte varit särskilt 
rikhaltigt ter sig en smula gåtfull, och en av av
handlingens brister utgörs i själva verket av att 
Eklöf dels inte klart redovisat vilket material som 
står till förfogande och dels inte utnyttjat detta i 
tillräcklig utsträckning. Ingenstans ges sålunda en 
samlad överblick av det slaget att det på K B  finns 
sammanlagt 17 brev från Didring till Algot Ruhe 
från tiden 19 0 8 -19 18  eller att där finns 9 brev till 
Henning Berger från tiden 19 13 - 19 19  etc. Och 
framför allt har man efter att ha läst avhandlingen 
inte en aning om att det Didring-material som 
finns på Riksarkivet är mycket omfattande. Did- 
ringssamlingen är ju en del av Sveriges Författar
förenings arkiv och består av ett stort antal kaps
lar. Där finns en mängd manuskript, kontrakt, 
dagböcker och klippböcker, och där finns framför


