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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
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allt en hel del intressanta brev till Didring som inte 
alls använts, bl. a. från Henning Berger, Hjalmar 
Branting och Ellen Key.

Hade dessa brev utnyttjats hade författaren 
kunnat undvika ett och annat misstag. Jag ska ge 
ett exempel på det. I det korta kapitel som handlar 
om delarnas förhållande till varandra (s. 24-27) 
diskuteras huruvida Didring ursprungligen tänkt 
sig att Spelarna skulle utgöra tredje delen av 
Malm. Enligt avhandlingen argumenterade Did
ring själv för samhörigheten mellan delarna i ett 
brev till Ellen Key den 10 november 19 19  (s. 26). 
Han säger där: »Min avsikt var verkligen att sluta 
Malm med ’Spelarna’.» Eklöf har dock inte obser
verat att Didrings brev föregås av ett brev till 
Didring från Ellen Key, daterat den 8 november, 
där Ellen Key tackar för Spelarna och efterlyser en 
fjärde del, »som visar den hemska M almen i 
världskrigets belysning». När Didring säger att 
han avsikt var att sluta Malm med Spelarna torde 
det därför i första hand betyda att det inte kommer 
att bli någon fjärde del.

Eklöf har schematiskt sett valt att koncentrera 
sin analys av Malm till tre huvudfält: Didrings 
litteraturhistoriska inplacering (kap. I och III), be
rättarteknik och komposition (kap. II och IV) 
samt Didrings ideologiska hållning, bl. a. hans för
hållande till arbetarrörelsen och hans syn på före
tagsamhet och nationalism (kap. V-VII). Då den
na recension av utrymmesskäl inte kan bli alltför 
omfattande har jag valt att diskutera den bakgrund 
som i avhandlingen ges till Didrings författarskap, 
frågan huruvida Malm är att betrakta som ett do
kumentärt verk och slutligen Didrings politiska 
värderingar. I

I första kapitlet (Produktionen före Malm) förs 
vissa resonemang om Didrings beroende av andra 
författare, bl. a. är det naturligtvis ofrånkomligt att 
ta upp den roll som Pelle Molin och Ådalens poesi 
kan ha spelat. På den punkten har jag inga invänd
ningar att göra. Däremot vill jag göra några påpe
kanden i fråga om det tredje kapitlet. Bl. a. är 
titeln på det ganska pretentiös: Den  skönlitterära 
bakgrunds, och det intrycket förtas inte helt av 
det lite blygsammare En skiss. Vad Eklöf har gjort 
är att han, tydligen influerad av Thorsten Jonsson 
och hans lilla Verdandiskrift om Stornorrland och 
litteraturen, valt en möjlig bakgrund av flera tänk
bara. En annan möjlig bakgrund vore ju att här 
hade tagits upp 90-talets litterära nationalism. En 
del av detta kommer senare i avhandlingen, men 
hör naturligtvis till den litterära bakgrunden. En 
annan möjlig bakgrund vore att sätta in Didring i 
den realistiska prosaberättelsens tradition med 
80-talisterna, Hj. Söderberg, Ossiannilsson och 
andra som märkesmän. Vad som intresserat Eklöf 
är egentligen bara motivet och miljön i inskränkt

bemärkelse, dvs. skildringen av Norrland och det 
är till den han har presenterat en bakgrund.

Däremot har avhandlingsförfattaren negligerat 
de antydningar som går att finna om vad Didring 
läst och om hur han ställde sig till den samtida 
litteraturen i Sverige. Sålunda uttalar han sig i en 
intervju i D N 19 .7 .1908 om Hj. Söderberg och 
väl också om fin-de-siécle-litteraturen i dess hel
het: »Den ungdomstyp som fått sitt litterära ut
tryck i en Martin Birck finns ej mera och har aldrig 
funnits som annat än som ett öfvergående tidsfe- 
nomen. Martin Birck är icke svensk och som män
niska står han lågt.» I en avhandling, som bl. a. 
försöker ange arten och graden av Didrings natio
nalism är det nog på sin plats att notera att Didring 
i sin litteraturbedömning är intresserad av graden 
av svenskhet.

Ett exempel som påminner om detta är några 
rader i ett brev till Algot Ruhe (24.6.1908): »Le- 
vertin förstod inte lifvet. Han förstod skönheten. 
Frid öfver honom! Ingen har gjort så mycket ondt 
åt svensk litteratur som han. Han var österlänning 
och vi lefver inte i österlandet här i Sverige. Man 
skall inte sätta Sarons liljor i snöland.»

Ytterligare ett sätt att i någon mån ringa in 
Didring vad gäller beläsenhet och litterära prefe
renser hade varit att undersöka med vilka författa
re han upprätthöll vänskapliga förbindelser. Med 
Ruhe och Henning Berger brewäxlade han rätt 
flitigt under de år Malm tillkom och likaså med 
Ossiannilsson. Breven från Ossiannilsson till Did
ring finns ju lätt tillgängliga på R A  och i fråga om 
Ossiannilsson är det dessutom värt att observera 
att han är den ende förutom Ruben G:son Berg 
som skrivit något längre opus om Didring i form 
av en stor artikel i N D A  30 .10 .19 27 . Speciell 
uppmärksamhet tror jag dock att Gustaf Janson 
förtjänar. I DN-intervjun 1908 berättar Didring 
att han och Gustaf Janson varit skolkamrater och 
Gustaf Janson är i själva verket den ende svenske 
författare som Didring skrivit utförligare om. Det 
sker i en minnesteckning som medföljde Husmo
dern nr 13 1925 som bilaga. Didring berättar där 
om deras gemensamma skoltid och om hur de 
senare kom att umgås i den lilla konstnärskolonien 
ute på Saltsjö-Du vnäs och hela artikeln andas en 
stor och oförställd beundran för Gustaf Jansons 
författarskap och person. Ännu mer intressant blir 
vänskapen mellan Didring och Gustaf Janson om 
man erinrar sig att Gustaf Janson flera år före 
Didring skrev en roman om gruvarbetare, I mörk
ret (1909), en roman som alltså Didring med stör
sta sannolikhet läst och reagerat på.

Det är en rafflande bok med en hel del sensa
tionella och kolportagemässiga inslag, men ändå 
en förvånansvärt saklig och initierad roman. Det 
intressanta i det här sammanhanget är att notera 
hur starkt Jansons syn på det industriella arbetet
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avviker från Didrings. Gustaf Janson har inte alls 
Didrings oproblematiska kolartro på att utveck
lingen går spikrakt och lugnt framåt, mot allt stör
re lycka och att det enda som krävs är att kapital 
och arbete samverkar. Den olycka Gustaf Janson 
skildrar är av väldiga mått medan den som före
kommer i Malm är ganska odramatisk och väl sna
rast att betrakta som en beklaglig incident i det 
trygga arbetet på Sveriges förkovran.

Man skulle kunna göra flera jämförelser av det 
här slaget, något som skulle bidra till att ställa 
Didrings insats i relief. Därigenom blir det möjligt 
att ställa och besvara frågor om huruvida Didring i 
något avseende står för något nytt och originellt 
eller om han löper vidare i en huvudfåra. Just i det 
här fallet kan man ju inte heller alldeles bortse 
från att Didring rentav skrivit framför allt Ber
gets sång i någon form av tyst eller underförstådd 
polemik mot vännen Gustaf Janson. I varje fall 
hör Jansons roman definitivt hemma i ett kapitel 
som skisserar den litterära bakgrunden till Malm.

Mycket centrala i avhandlingen är sidorna 
34-39 som står under den just här lite missvisande 
rubriken Något om berättarteknik och komposi
tion. I själva verket handlar de om Didrings förhål
lande till verkligheten, närmare bestämt om hur 
Didring förhållit sig till sitt stoff och därmed i sista 
hand om i vilken utsträckning Malm kan rubrice
ras som en dokumentärskildring.

Det förekommer då och då i avhandlingen att 
Eklöf förutsätter att Didring velat hålla sig nära 
verkligheten och författaren uttalar sig också 
ibland om olika skildringars pålitlighet (se t. ex. 
s. 23, 25 och 90). Mot den bakgrunden studsar 
man onekligen till när det på s. 35 mycket kate
goriskt förklaras att Malm inte är något dokumen
tärt verk och att Didrings arbetssätt inte är doku
mentärförfattarens. Didrings sätt att handskas med 
stoffet skulle i stället vara utmärkande för »en 
muntlig, folklig berättartradition».

Det framstår här som synnerligen oklart varför 
Eklöf anser att Didring ansluter sig till denna tra
dition, vad en sådan egentligen innebär (ingen de
finition ges i texten), varför en sådan tradition inte 
går att förena med dokumentära ambitioner och 
varpå avhandlingsförfattaren stöder sin tes att 
Malm inte skulle vara ett dokumentärt verk. Den 
sistnämnda slutsatsen föregås av uppgifter om att 
Didring bedrivit källstudier i Kiruna i december 
19 13 och att han förmodligen vid samma tillfälle 
intervjuat en rallare, som han i uppsatsen Äventy
rens land (STF:s årsskrift 1929) kallar Jonsson. 
Didring säger sig i denna uppsats ha anteckningar 
från sammanträffandet i behåll. Det verkar också 
som om det fanns anledning att tro Didring på den 
punkten, eftersom han meddelar utdrag ur dessa, 
ett mycket viktigt förhållande som Eklöf inte alls 
nämner. Didring ger t. ex. ett prov på Jonssons

skildring av hur den store Karl Andersson drabbas 
av tyfus våren 1903. Den skildringen är ju direkt 
inkorporerad i Malm I i berättelsen om hur Sköld 
drabbas av samma sak. De två berättelserna följer 
varandra i detalj; enda skillnaden är att Andersson 
dör medan Sköld klarar sig och det gör han natur
ligtvis därför att Didring behöver denne som en 
huvudfigur i andra delen av Malm. I praktiken 
nämns endast en uppgift, som i någon mån kan 
tyckas stötta under författarens tes. Det heter på 
s. 35 att det var en vanlig uppfattning hos de 
rallare som deltog i bygget att Didring i alltför hög 
grad utnyttjat diktarens rätt att fritt fabulera, men 
för detta sitt påstående har Eklöf en enda källa 
och därtill en mycket svag sådan. Det är konsul 
Hjalmar Falk som meddelat författaren detta i ett 
brev från 1973 och han i sin tur stöder sig på 
minnesbilder av samtal han förde åren 19 19 -  
1923, alltså 50 eller drygt 50 år tidigare. Att 
grunda en slutsats på en så otillfredsställande 
källa bör man nog avhålla sig från i det längsta.

Det material som Eklöf presenterar i sin bok 
borde enligt min mening i stället ha lett till slutsat
sen att Didring verkligen hade dokumentära ambi
tioner. Det är också otvivelaktigt så att alla punk
ter som går att kontrollera tyder på att Didring 
bemödat sig om att följa verkligheten mycket nä
ra, dvs. verkligheten som han uppfattade den. De 
undantag som finns är enligt mitt betraktelsesätt 
betingade av att en alltför stor portion sannings
kärlek här och där skulle ha kunnat inverka men
ligt på bokens tendens och budskap.

Liksom när det gäller den litterära bakgrunden 
är det besvärande att det säkerligen finns en 
mängd pusselbitar som vi inte har tillgång till; 
eftersom Didring var anställd vid SJ bör han t. ex. 
ha haft god tillgång till rapporter och annat internt 
material som gällde banbygget, men man kan ändå 
komma rätt långt med hjälp av tillgängligt skriftligt 
material. Eklöf har ju själv i avhandlingen visat att 
Didring var väl orienterad på en hel rad punkter 
och att han ger korrekta besked. Det gäller Brasi- 
lienemigrationen, där Didring uppenbarligen läst 
Gösta Olzons Ett emigrationsäfventyr (19 13), det 
gäller storstrejken, det gäller porträttet av dispo
nent Ågren alias Hjalmar Lundbohm och det gäl
ler en mängd detaljer som tyfusen, tunnelspräng
ningen genom Nuolja och kraftverksbygget vid 
Abiskojokk som blev ett misslyckande därför att 
Abiskojokk just det året för första gångeen på 
hundra år var bottenfrusen. Alla dessa detaljer 
finns med i Gustaf Franks bok Kiruna 19 0 0-19 50  
(1950) och han i sin tur kan tänkas förlita sig på en 
skrift som förmodligen också Didring läst, nämli
gen Gustaf Roséns Förhållanden och missförhållan
den vid Ofotenbanan (1902).

Man frågar sig också i detta sammanhang vad en 
systematisk genomgång av pressen hade kunnat ge
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för resultat. Att det kan vara lönande visar följan
de lilla exempel. På s. 269 i Malm I berättas om 
»en taktlös gammal lapp», som förstör invignings- 
stämningen i Abisko för en minut genom att till 
kungen lämna fram en klagoskrift mot lappkateke
sen. Denna episod går uppenbarligen tillbaka på 
en liten notis i DN för den 15 .7 .1903 där man kan 
läsa följande: »En gammal lapp med fyrkantigt 
ansikte framställde, utom programmet, en klago
skrift mot lappkatekesen.» Också detta hände un
der uppehållet i Abisko.

Förvånande är det likaledes att avhandlingsför
fattaren i så liten utsträckning använt sig av Gustaf 
Roséns Förhållanden och missförhållanden vid 
Ofotenbanan. Författaren var schaktmästare vid 
bygget och hans ganska omfångsrika bok är den 
enda utförliga samtida rapporten. Boken är i 
själva verket en enda lång katalog över missförhål
landen, den handlar om »en systematisk utsvält- 
ning av landets kroppsarbetande söner» (s. 29) 
och det vore möjligt att lägga Roséns bok och 
Didrings bredvid varandra och på punkt efter 
punkt göra jämförelser. Därmed är inte sagt att 
Rosén är ett pålitligt sanningsvittne, men han ger 
i alla fall en annan bild än Didring, därtill grundad 
på egna erfarenheter. En sådan jämförelse skulle 
förmodligen mynna ut i att överensstämmelserna 
är många men också att Didring i sin framställning 
rensat ut sådant som skulle inverkat menligt på 
romanens tendens. Ett enda exempel på det sist
nämnda förhållandet ska ges här.

Rosén nämner på s. 1 3 1  sin bok att majoriteten 
av arbetarna utgjordes av finländare. Av dessa ser 
man inte ett spår hos Didring av den enkla anled
ningen att det skulle förstöra hans vackra grund
ritning, enligt vilken banbygget var ett stort natio
nellt företag. Han betonar gång på gång att bland 
rallarna fanns hela Sverige representerat och att 
detta var ett svenskt äventyr och en svensk bragd.

En viss anknytning till spörsmålet om dokumen- 
tarismen i Malm och Didrings arbetsmetod har ett 
inslag i romanen som Eklöf inte alls intresserat sig 
för, nämligen framställningen av samerna. Det 
sjätte kapitlet i Malm I handlar om trollkarlen 
Kumona och hans son. Den som för ordet i roma
nen är en gammal lapp och han berättar om hur 
renpesten drabbar samerna. Renarna dör i massor 
och den rikaste och mäktigaste lappen, Kumona, 
slår på trolltrumman i ett helt dygn, men ingenting 
hjälper. Kumona offrar då det käraste han äger, sin 
egen son, men rendöden går inte att stoppa. Ku- 
monas ögon fylls av tårar och han vandrar bort in 
»i ondskans slemmiga dimmor, bort mot den eviga 
isen i Kårsåvagge» och kommer sedan aldrig till
baka.

Det mest slående i denna historia är att den gör 
ett så autentiskt intryck och man frågar sig onekli
gen varifrån Didring fått den. I det här fallet finns

det också möjlighet att med stor bestämdhet ange 
källan. Ruben G:son Berg berättar i sin Ord och 
Bild-uppsats om Didring från 1932 att han blev 
personligt bekant med Didring sommaren 1906 i 
Abisko. De två gjorde trevliga och givande utflyk
ter tillsammans och ibland hade de sällskap av Karl 
Tirén, en som det heter utomordentlig kännare av 
lapparna. Som bekant var så också förhållandet. 
19 3 1 erhöll sålunda Tirén statsanslag för att bear
beta det material han insamlat rörande lapsk folk
musik och det resulterade 1942 i standardverket 
Die lappische Volksmusik.

Vid den tidpunkt det här gäller, sommaren 
1906, var Tirén anställd som stationsskrivare i Ki
runa — han hade alltså SJ-anknytningen gemensam 
med Didring. Hans bror var f. ö. Johan Tirén 
( 18 5 3 - 19 1 1)  som på sin tid var bekant för etno
grafiskt mycket exakta målningar ur lapparnas liv.

Också Karl Tirén försökte sig som målare och i 
det stora praktverket Lappland. Det stora svenska 

framtidslandet, som utgavs mellan 1906 och 1908 
av biskop Bergquist och Fredrik Svenonius finns 
flera av hans målningar återgivna, däribland en 
målad 1905 som föreställer De dödas ö, en grav- 
holme i västra ändan av Rautasjärvi. Tirén har 
också i samma verk skrivit några sidor som be
handlar just denna de dödas ö i Rautasjärvi och 
han berättar där att han kommit att intressera sig 
för rautasvuomalapparna, som tidigare före järn
vägens tillkomst haft sin flyttningsväg förbi 
Kirunavaara och Luossavaara. Han gjorde en 
rekognoscerings tur 1904 för att sommaren 1905 
återvända med målarattiraljer. Vid det tillfället 
träffade han bl. a. sin gamle bekant, ordnings
mannen Sarri, och hans bror och den senare be
rättade en historia för honom om offerplatsen på 
de dödas ö:

»De nåiter, som sist offrat vid denna offerplats, 
voro de farliga Kumina den äldre och yngre, s. k. 
’palvast takke nåiten’, som kunde tillfoga männi
skor och djur skada, samt den gode Massah, en 
s. k. ’kalje nåite’, som kunde finna orsaken till det 
onda och afhjälpa det. Kumina d. ä. bodde vid 
Vassijaure och hade en offerplats på en terrass 
nära Vassitjåkkos topp. Endast hans anhöriga till- 
läts besöka denna plats. Här offrade Kumina sin 
egen son. Detta torde vara det sist kända männi
skooffer, som förekommit inom Skandinavien.
(------) Enär Sarris ännu lefvande fader, Pappi
Antti, kände brodern till den offrade, Jonas 
Kumina, så torde med säkerhet kunna påstås, att 
detta människooffer skett på 1800-talet.»

I fortsättningen berättar Tirén att Kumina var 
en av de tre sista som använde trolltrumma inom 
Torne lappmark och att han själv utlovat belö
ningar till den som kunde visa upp Kuminas »ru- 
nebom», men förgäves.

Det kan knappast råda något som helst tvivel
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om att Didring hämtat sin berättelse om Kumona 
från Tiréns berättelse om Kumina. Namnlikheten 
är slående liksom naturligtvis att båda offrar sina 
söner. I båda fallen är det också en Sarri som för 
ordet och lokaliseringen är densamma. Didrings 
berättelse utspelas uttryckligen vid Rautasjärvi. 
»Här vid sjön, vid Rautasjärvi», heter det på s. 96. 
Dessutom går det hela kronologiskt i lås på ett 
förträffligt sätt. Tirén upptecknade berättelsen 
1905, sommaren 1906 umgicks Didring och Tirén 
och 1907 publicerades Didrings berättelse separat 
i Bonniers Månadstidning.

Sedan är det ju också tydligt att Didring i vissa 
hänseenden avviker från Tiréns version. Den mest 
slående skillnaden är naturligtvis den att Kumina 
är en ond gestalt medan Kumona är god och sätts 
in i något som närmast kan karakteriseras som en 
guldåldersmyt, där hans funktion är att försöka 
avleda de olyckor som hotar samerna. På ett plan 
fungerar sålunda kapitlet i Malm som en symbo
lisk berättelse om den samiska kulturens under
gång.

På ett annat plan har berättelsen ett direkt bud
skap till en av åhörarna i romanen, ingenjör Al
gren, eller rättare sagt finns det en parallell mellan 
Kumona och Algren, därigenom att båda besegras 
av naturen och inte lyckas stå det onda emot. Det 
heter om Algren (s. 88) att då han första gången 
kommer in i en kåta tycker han sig ha kommit 
hem: »Han kunde icke förklara det för sig på 
annat vis än att hans undermedvetenhet vaknat 
och känt igen nomadlivet från en föregående till
varo, då han också ägt en kåta i vildmarken.» 
Algren förbinds härigenom med samer och no
madliv, dvs. ett folk och en livsform som är dömda 
till undergång och därigenom företecknas Algrens 
slutliga öde.

Under rubriken Synen p å  arbetarrörelsen. Ernst 
D idrings politiska värderin gar (s. 66—103) behand
las en mångfald frågor och avhandlingsförfattaren 
har förtjänstfullt brutit ner problemkomplexet i 
dess minsta beståndsdelar. Ett avsnitt ägnas Did
rings syn på anarkismen, ett annat hans inställning 
till reformismen och i fortsättningen anläggs en 
del komparativa synpunkter på Didrings fram
ställning av kampen mellan reformism och anar
kism med exempel hämtade från framför allt Mar
tin Koch och Zola. Under den här rubriken finns 
också inslag om storstrejken och emigrationen till 
Brasilien och det hela mynnar så småningom ut i 
ett resonemang om Didrings politiska värderingar.

Av särskilt intresse är den på s. 7 9 f. formule
rade tesen att den bild som i Malm II ges av anar
kismen i allmänhet och anarkisten Lang i synner
het också skulle kunna ses som ett »motangrepp» 
mot Z. Höglund och den oppositionella grupp 
inom det socialdemokratiska partiet som gick 
under namnet Stormklockefalangen. Nu är ordet

motangrepp lite olyckligt valt, eftersom såvitt 
bekant inte Z. Höglund tidigare angripit Didring, 
men även bortsett från det menar jag att Eklöfs 
hypotes måste avvisas.

Till att börja med kan man slå fast att Lang i 
romanen kallas för anarkist och att det naturliga 
vore att se Lang som ungsocialist, dvs. som an
hängare till Hinke Bergegren. Det är också förfat
taren klar över, men han hävdar ändå (s. 80) att det 
inte kan uteslutas att Didring i sin kritik också 
inbegriper socialdemokratins vänsterfalang. Några 
rader längre ner går han ett steg ytterligare och 
menar att Didring »torde ha funnit det angeläget» 
att rikta uppmärksamheten mot partiväns tern och 
i den därpå följande meningen har det hela kom
mit därhän att Didring löst uppgiften. De försikti
ga reservationerna är nu mer eller mindre bortso
pade.

Sin hypotes belägger Eklöf egentligen endast 
med ett enda faktum, det att Didring är starkt 
kritisk mot Z . Höglund i några dagboksanteck
ningar från 19 18 . Författaren är själv medveten 
om att dagbokscitat från 19 18  inte behöver säga så 
mycket om Didrings åsikter 19 14 , då Bergets sång 
skrevs, men han sopar undan de invändningarna i 
not 35 (s. 176), där det sägs att det inte finns något 
som talar för att Didring skulle ha haft en positiva
re syn på Z. Höglund före pardsprängningen 
19 17 . Detta är möjligt för att inte säga troligt, men 
därav följer inte att Didring i en roman 19 14  
skulle ha angripit anarkismen men egentligen ha 
siktat på Z. Höglund.

Själv finner jag Eklöfs tes oacceptabel, dels på 
grund av vad som står i romanen och dels av 
kronologiska skäl. Om vi först vänder oss till ro
manen och försöker skapa oss en uppfattning om 
vari Langs och anarkisternas program egentligen 
består, visar det sig att detta minst sagt är diffust. 
På s. 29 sägs det om Lang att han predikar »den 
rent negadva läran, hatet» och på s. 35 förklarar 
Lang att man inte har något program, sådant är 
bara för idioter och goodtemplare. På s. 38 menar 
Lang att föreningen Snöklockan inte slåss för en 
viss klass utan för den individuella friheten. Till 
saken hör också att man inom Snöklockan stän
digt slåss mot »sossarna» och att i varje fall Lang 
propagerar för direkt aktion, attentat och annat.

Allt detta stämmer ju väldigt exakt in på en i 
varje fall inom borgerligheten vanlig bild av anar
kismen och Hinke Bergegren, men däremot 
stämmer ju inte Langs agerande alls med parti
vänsterns. Där slogs man ju inte mot »sossar», 
etersom man själv tillhörde partiet, där sysslade 
man inte med attentat och där fanns det ingen som 
hävdade att han inte slogs för en viss klass. Det var 
ju just det man gjorde och man förebrådde parti
högern för att den inte var tillräckligt klassmedve
ten utan i stället flirtade med liberalerna. Det finns

1 8 - 7 5 4 2 9 1  Samlaren
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såvitt jag kan se inte ett ord i Malm, som ens 
antyder att Didring skulle ha haft någon annan 
måltavla än de anarkister han själv uttryckligen 
nämner. Det bräckliga halmstrå som finns är lik
heten mellan namnen Snöklockan och Storm
klockan.

Det andra skälet till att jag anser tesen förfelad 
är att Snöklockans första storhetstid enligt roma
nen infaller före unionsupplösningen i juni 1905. 
Allt som ovan sagts om Langs program hänför sig 
till den tiden. Tidningen Stormklockan startade ju 
först i december 1908 som det socialdemokratiska 
ungdomsförbundets organ och någon egentlig 
konflikt mellan Z-falangen och Branting och par
tiet uppstår inte förrän 19 1 1 ,  då det blir en hård 
batalj om ministersocialismen. Under de följande 
åren är läget ganska spänt och det förekommer 
diverse skärmytslingar, som sedan för fram till en 
stor konfrontation vid partikongressen i novem
ber 19 14 .

Eklöfs resonemang bygger sålunda dels på att 
Didring inte hade den blekaste aning om vad 
Z. Höglund egentligen ville eller stod för och 
dels att Didring på just denna punkt skulle ha 
struntat i den historiska korrektheten och sanno
likheten.

Didrings politiska värderingar är tydligen ett 
ganska besvärligt kapitel och Eklöf har på ett sam
vetsgrant sätt försökt bringa reda i dem och på att 
precisera Didrings ställning, och detta sker huvud
sakligen på två sätt: författaren registrerar de poli
tiska uttalanden som finns i Didrings korrespon
dens och han undersöker vilka föreningar och 
sammanslutningar som Didring tillhörde. Konten
tan blir att Didring företrädde något som han själv 
kallade socialradikalism, något som i klartext be
tyder att han torde ha befunnit sig på den liberala 
vänsterflygeln. Ett intressant faktum är ju t. ex. att 
Didring i ett brev till Björn Otto Taube i oktober 
1909 (citerat på s. 96) uppger sig två gånger ha 
varit radikala vänsterns kandidat till andra kamma
ren. Det hade naturligtvis varit mycket värdefullt 
att få veta när detta hände, eftersom uppgiften 
går att kontrollera med hjälp av tidningarna. 
Själv har jag av tidsskäl bara kunnat konstatera 
att Didring inte kandiderade vid de ordinarie 
andrakammarvalen 1905 och 1908.

Vad beträffar Didrings engagemang i olika för
eningar tar Eklöf upp Didrings medlemskap i Kul
turella ungdomsrörelsen, Frisinnade klubben och 
Vi, tre organisationer mellan vilka det fanns åtskil
liga personallianser och som alla hade samför
ståndstanken och utjämnandet av motsättningar 
som sina ledstjärnor. Såväl i Frisinnade klubben 
som i Vi umgicks ledande liberaler och ledande 
socialdemokrater, och Palmstierna, som var den 
ledande kraften i Vi, vill t. o. m. i sina dagboksan
teckningar ge ett intryck av att Vi fungerade som

ett slags extra kabinett. Det framstår väl fortfaran
de som oklart vilken roll som Didring spelade i de 
här sammanhangen, sannolikt spelade han en 
ytterst liten roll, men redan att han var med på 
ett hörn är ju talande nog.

En viktig roll spelade Didring däremot i Kultu
rella ungdomsrörelsen, där han ju t. o. m. var 
ordförande under ett par år (6 .2 .19 0 8 -10 .1.19 10 ) 
och som författaren visar släppte han inte kontak
ten i fortsättningen heller. Men Eklöf är på den 
här punkten väl kortfattad, K .U .R. hade varit 
värd en fylligare presentation än den bestås. Ma
terial finns ju i form av DN-intervjun med Didring 
1908, rörelsens 25-årsskrift ( 19 3 1)  och också den 
tidning som man gav ut under namnet Kultur
gläntan och där man kan följa »kul tingar nas» 
öden och äventyr.

Att Didring verkligen var starkt engagerad i 
förelsen framgår av DN-intervjun, där han menar 
att den »är den mest förbrödrande rörelse jag 
känner. Den står för mig med en morgonrodnads 
skimmer öfver våra mörka tider.» Med hjälp av de 
andra dokumenten kunde vi fatt en bild av vad 
man ägnade sig åt. Man höll sålunda på med dans
lekar och gymnastik, med koloniodlingar och fot
vandringar. Föredragen handlade om »ofarliga» 
ämnen som esperanto och småbruket i Sverige 
eller om den moderna fredsrörelsen. Man får in
trycket av en borgerligt filantropisk rörelse, vars 
mål enligt Knut Kjellberg var att »förbrödra olika 
samhällsklasser» och enligt Fanny von Wilamo- 
witz-Moellendorff att skapa trivsel i hem och sam
hälle.

Det framgår tydligt att klassförsoningstanken är 
rörelsens kanske viktigaste fundament, något som 
Eklöf i högre grad borde uppmärksammat, liksom 
han borde ha observerat att Staffan Björck i 
Heidenstam och sekelskiftets Sverige är benägen 
att se vissa förgreningar av det begynnande 1900- 
talets ungdomsrörelse som konkurrentorganisa
tionen till de militanta socialistiska ungdoms
klubbar som just vid den tiden började uppstå. 
Det — tyvärr misshandlade — citat som anförs från 
Didring (s. 99) om rörelsens blandning av ung
socialister och lärarinnor är just uttryck för en lite 
naiv dröm om ett samhälle utan klasskamp och 
utan sociala motsättningar och Kulturella ung
domsrörelsen kan därför med fog beskrivas som 
en antisocialistisk rörelse.

Överhuvudtaget visar en genomgång av Did
rings politiska ställningstaganden i fråga efter fråga 
att han definitivt hör hemma i det borgerliga lägret 
och att han i ideologiskt hänseende är talesman för 
vad man kan kalla en liberal företagarklass. Det 
gäller hans syn på kriget i Finland, på företagsam
heten och storstrejken, det gäller klassamarbetet 
och det gäller emigrationen till Brasilien. För att ta 
det sista fallet har författaren enligt min mening
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inte nog framhållit att Didring i Malm helt går på 
samma linje som Nationalföreningen mot emigra
tionen enligt det mönster som Gösta Olzon består 
i Ett emigrationsäfventyr (19 13 )  och att arbetarrö
relsens tidningar i allmänhet intog en annan stånd
punkt. Norrskensflamman t. ex., som ju under 
den här tiden utgavs i Kiruna, uppmuntrade emi
grationen genom att publicera begeis trade brev 
från Brasilien, medan den borgerliga tidningen, 
Norrbottenskuriren, var starkt emigrationsfient- 
%

Jag har här ovan uppehållit mig endast vid vissa 
begränsade aspekter på Mats Eklöfs avhandling. 
Även andra avsnitt vore värda en diskussion, t. ex. 
de om nationalismen och om sambandet mellan 
komposition och tendens i främst första delen av 
Malm. En uppmärksam läsare av Eklöfs bok kom
mer också att finna en hel del felaktiga citat och att 
käll- och litteraturförteckningen är såväl ofullstän
dig som inkonsekvent uppställd. Men trots all den 
berättigade kritik som man kan rikta mot avhand
lingen och vars minsta gemensamma nämnare är 
att författaren alltför ofta stannat på halva vägen 
där han kunde ha trängt längre fram, ska här till 
slut villigt erkännas att Mats Eklöfs avhandling 
även rymmer många goda sidor. Inte minst är den 
klart och överskådligt disponerad och påfallande 
välskriven samtidigt som där finns en hel del intel
ligenta utredningar, vilkas resultat det inte finns 
någon anledning att ifrågasätta. Till avhandlingens 
främsta och idérikaste sidor hör diskussionen om 
berättarteknik och komposition, och några in
vändningar av allvarligare natur kan inte heller 
riktas mot Eklöfs analys av Didrings syn på före
tagsamheten eller av hans nationalism. Dessutom 
måste redan det anses som ett glädjande faktum 
att litteraturvetenskapen i sin famn numera också 
innesluter andrarangsförfattare av Didrings typ; 
deras författarskap har ofta mycket att säga om sin 
tid och dess förutsättningar. Sålunda skulle det 
ingalunda vara ointressant att inom en nära framtid 
också få t. ex. Ossiannilssons, Henning von Mel- 
steds och Algot Ruhes författarskap och litterära 
position belysta.

Jan  Sten kris t

Karin Johannisson: Magnetisörernas tid. Den ani- 
mala magnetismen i Sverige. (Lychnos-Bibliotek 25). 
Almqvist & Wiksell. Akad. avh. Uppsala 1974·

Det mest berömda litterära verk som inspirerats 
av Mesmers läror är sannolikt Poes berättelse om 
fallet Valdemar med dess kombination av diagnos
tisk saklighet och makaber fantastik. När den för
sta gången publicerades i svensk översättning' -  i 
Nya Dagligt Allehanda -  uppgavs den, som Mag

nus von Plåten har påvisat, vara en autentisk fall
beskrivning, hämtad från en amerikansk tidning.

Sannolikt har Poe också haft en bestämd före
bild i verkligheten. Jag gissar att han inspirerats av 
ett på sin tid uppseendeväckande mesmeristiskt 
experiment. Då nämligen Mesmers lärjung d’Es- 
lon låg döende i lunginflammation, magnetisera- 
des han enligt sina egna order i sex dagars tid oav
brutet av sina elever, som fortfor därmed ännu 
flera timmar efter hans död, föregivande att han 
endast fallit i dvala. Magnetismens kraft kunde 
enligt d’Eslon besegra dödens välde, men det är 
nog rimligt att anta att hans slut blev ett annat än 
Valdemars.

Som bekant fick den skönlitterära människo
skildringen också i europeisk litteratur kraftiga in
jektioner från underverken vid de magnetiska och 
somnambulistiska seanserna. Jean Paul, Hoffman, 
Kleist, Hugo, Balzac och George Sand är några 
exempel på författare som utnyttjat motivkretsen, 
och i bl. a. Viattes Les sources occultes du roman- 
tisme får man besked om dessa sammanhang. I 
Sverige är utbudet magrare. Det börjar ju karakte
ristiskt nog med Kellgrens våldsamma angrepp på 
»vår nationela Magnetisme, Magnetisme å la Swe- 
denborg» i Man äger ej snille för det man är galen. 
Några obetydliga teaterstycken och några få ned
slag i den romantiska litteraturen är i stort sett allt 
som kan skrapas ihop, och varken i Lycksalighe
tens ö eller Amorina spelar magnetismen någon 
huvudroll. Först Rydberg med Singoalla och 
Strindberg med sina kuriösa kombinationer av 
modern suggestionspsykologi och äldre mesmeris- 
tiska föreställningar ger motiven en mer domine
rande roll. Från senare tid kan man notera P. O. 
Enquists Magnetisörens femte vinter och Ingmar 
Bergmans film Ansiktet, där handlingen inom pa
rentes sagt påminner en hel del om vad som hän
de, när den ryktbare danske magnetisören Carl 
Hansen 1864 framträdde inför Svenska läkaresäll
skapet i Stockholm.

Det är med andra ord inte de litteraturhistoriska 
implikationerna som är det väsentliga i Karin Jo 
hannissons avhandling Magnetisörernas tid. Den 
animala magnetismen i Sverige. Hennes bok är i 
stället ett högst förtjänstfullt specimen i idé- och 
lärdomshistoria, kunskapsrikt, klart och välformu
lerat. Sakkunskapen sträcker sig ända ut i omsla
get, som har samma gredelina färg som den si
dendräkt Mesmer bar, när han i sin salong i Paris 
trakterade glasharmonikan och beströk sina pa
tienter med en järnstav för att provocera de häl
sobringande kriserna.

Läkarna och vetenskapsmännen och alla de and
ra mer eller mindre obskyra utövarna av den ani
mala magnetismens konst står således i förgrunden 
— inte författarna. Johannissons ambition har varit 
att beskriva och analysera de läror som utgick från


