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Stig Bäckman: Den tidlösa historien. En studie i  tre 
romaner av Eyvind Johnson. (Akad. avh. Uppsala.) 
Aldus. Sthlm 1975.

Att vetenskapligt behandla ett sent verk i en pro
duktiv författares skapande är alltid förenat med 
svårigheter: man frestas eller tvingas ideligen att 
följa trådar som löper bakåt till de tidigare verken. 
Företaget kan dock väsentligen underlättas om det 
tidigare författarskapet är grundligt utforskat och 
dessa forskningsresultat föreligger någorlunda 
överskådligt sammanfattade. Någon sådan hjälp 
hade inte Stig Bäckman när han föreläde sig upp
giften att utreda tidsproblematiken i Eyvind John
sons Livsdagen lång, denna roman som utkom 
1964, dvs. i författarens 641e levnadsår och 40 år 
efter hans debutbok. Vi känner alla till den omfat
tande och mångskiftande produktion som ligger 
däremellan och det är beklagligt att detta rika för
fattarskap inte behandlats annat än i artiklar och 
uppsatser om man undantar Gavin Ortons för ut
ländsk publik avsedda presentation av Eyvind 
Johnson och hans verk 1972. Bäckmans bok är 
inte bara den första doktorsavhandlingen om Ey
vind Johnson, den är den första vetenskapliga 
undersökningen av större format som överhuvud
taget publicerats på området.

Det kan tyckas egendomligt att inrikta denna 
pionjärinsats på ett så sent verk som Livsdagen 
lång, och huvudanmärkningen mot avhandlingen 
gäller bristen på bakgrund och sammanhang, såväl 
i Eyvind Johnsons utveckling som människa och 
diktare som i litterär tradition och miljö. Avhand
lingens underrubrik är en smula missvisande. Vis
serligen ägnas Strändernas svall och Molnen över 
Metapontion vardera cirka tio sidor, men huvud
delen av avhandlingen begränsas till Livsdagen 
lång. Följden blir att denna roman studeras i ett 
slags vakuum, där den framstår som ett unikt verk 
snarare än som en sen variation på ett gammalt 
tema hos både Eyvind Johnson och den europe
iska romanen i stort. Bäckmans undersökning är 
närsynt och tämligen perspektivlös men i gengäld 
inträngande och skarpsinnig. Hans förmåga att ge
nom en intern analys klarlägga den komplicerade 
och ofta dunkla episka tråden i Livsdagen lång är 
beundransvärd, och hans klara och undantagslöst 
korrekta och vårdade stil förstärker intrycket av 
en skarp hjärna med lidelse för intellektuell pro
blemlösning. Men den litteraturanalytiska detekti
ven får inte arbeta enbart med pincett och försto
ringsglas, han måste också ut på det historiska fäl
tet och samla material. Sådana exkursioner kan 
vara mödosamma, och Bäckman har av en eller an
nan anledning avstått från dem, på få undantag när.

Kapitel ett avhandlar på något mindre än 20 si
dor samtidighetsproblemet och den historiska 
upprepningstanken hos Eyvind Johnson före Livs

dagen lång, huvudsakligen på grundval av å ena 
sidan romanen Lägg undan solen och å den andra 
diverse intervjuuttalanden av Johnson i samband 
med utgivningen av Hans nådes tid. I kapitel två 
förs diskussionen av tidsproblem och historiesyn 
vidare i kommenterande referat av Strändernas 
svall och Molnen över Metapontion, där avhand
lingsförfattaren framför allt uppehåller sig vid 
Eyvind Johnsons teknik att parallellisera en hand
lingslinje i det historiskt förflutna med en i nu
tiden. I Odysseusromanen är ju nutidsperspekti
vet underförstått, i den andra däremot fullt utfört i 
en parallell intrigtråd. Efter dessa inledande utred
ningar övergår så Bäckman i kapitel tre till Livs
dagen lång och ger »En analys av romanens inne
håll och uppbyggnad». Här ligger avhandlingens 
tyngdpunkt, här återfinner man dess bestående re
sultat. Det avslutande fjärde kapitlet har titeln 
»Tidsproblemet i Livsdagen lång. En komparativ 
analys», och de komparationer som företas går åt 
tre håll: Bergson, Thomas Mann och platonismen.

Innehållet kan förefalla litet tunt för att vara en 
doktorsavhandling, och i själva verket skulle man 
kunna tänka sig det väsentliga i avhandlingen 
framlagt inom ramen för en längre uppsats i denna 
årsbok. Flera av de ca 170 sidorna text skulle näm
ligen kunna rensas bort. Det gäller referaten av de 
tidigare romanernas innehåll, det gäller åtskilliga 
av de intervjuuttalanden som anförs i kapitel ett 
och som alla säger ungefär detsamma. Det gäller 
också kommentarer och sammanfattningar till ci
tat på skilda håll i avhandlingen, där författaren 
bara parafraserar anförda texter som tydligt talar 
för sig själva. Ett enda exempel må räcka här för 
att visa arten av Bäckmans pleonasmer. På sidan 
136 citeras först en anteckning av EJ (så betecknas 
genomgående Eyvind Johnson i avhandlingen): 
»Läser Bergson igen. Lärt mig förstå honom bättre 
— tror jag — genom Proust.» I kommentaren någ
ra rader längre ner heter det: »Man lägger också 
märke till att EJ vid denna tidpunkt hunnit stifta 
närmare bekantskap med Marcel Prousts stora 
verk, och att han anser att läsningen av Proust 
hjälpt honom till ett bättre begripande av Berg
son.» Det enda nya läsaren får veta genom kom
mentaren är således Prousts förnamn. När Bäck
man någon gång har tidigare forskningsresultat att 
stödja sig på, nöjer han sig emellertid inte med en 
sammanfattning och en källhänvisning utan gör 
långa stycken om en redan utförd analys. Det gäl
ler Sverker Göranssons studie i berättartekniken i 
Molnen över Metapontion, och det gäller vid flera 
tillfällen Ortons monografi; troligen hade Bäck
man utformat stora partier av sin avhandling när 
Ortons bok utkom 1972, men det fritar honom 
knappast från skyldigheten att redovisa de punkter 
där Orton kommit först. Som exempel kan näm
nas Eyvind Johnsons källor till de historiska par-
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tierna i Livsdagen lång. Bäckman behandlar dem 
utförligt och förtjänstfullt men utan att annat än i 
en kort not nämna att Orton före honom identifie
rat flera av dem.

Annars är det inte strykningar utan tillägg och 
fördjupningar man efterlyser. En blick på littera
turförteckningen säger något om den lärdomsbas 
på vilken avhandlingen vilar. Den del av förteck
ningen som inte innefattar Johnsons egna verk 
upptar 25 trycksidor, 55 författarnamn och 70 tit
lar av vilka 15 är kortare uppsatser och artiklar, 14 
verk av och om Bergson och Proust, 1 1  källskrif
ter till Livsdagen lång, 7 böcker av Thomas Mann 
och i om honom. 2 avser monografiska framställ
ningar av Eyvind Johnson och återstående 20 kan 
betecknas som »övrigt» och innefattar verk som 
bara nämns en enda gång i avhandlingen, ofta i för
bigående i en not. Det är m. a. o. inget tungt bage- 
ge Bäckman färdats med genom Johnsons roma
ner.

Självfallet är det inte ett gott i sig med en stor 
litteraturförteckning, det är omfattningen av det i 
undersökningen faktiskt utnyttjade materialet 
som det kommer an på. En lucka som sticker i 
ögonen är frånvaron av vetenskaplig litteratur om 
Thomas Mann. Mann är ju en av de tre, säger tre, 
som dras in i Bäckmans komparativa kapitel, och 
man hade kanske väntat att några av alla de verk 
som behandlar precis samma ting hos Mann som 
Bäckman tar upp skulle ha konsulterats. I avhand
lingen diskuteras tidsproblemet i Der Zauber berg 
på ett par sidor -  utan att läsaren ens anar att det 
skrivits flera specialstudier om just den saken. 
Mängden av Mann-litteratur kan verka avskräckan
de, det måste medges, men de senaste årens utför
liga och systematiskt upplagda bibliografier på 
området hjälper snart forskaren på rätt spår.

Thomas Mann spelar en dominerande roll i av
handlingens sista kapitel, som har rubriken »Tids
problemet i Livsdagen lång. En komparativ ana
lys». Det är två ting hos Mann som Bäckman fäster 
sig vid, dels samtidighetsmotivet i Der Zauber
berg, dels det mytiska reinkarnationsmotivet i 
Josefserien. Det senare är intressantast och det re
sonemang som förs är bestickande: liksom Manns 
Josef går i mytens spår och lever ett »exempla- 
riskt» liv, så reinkarneras Immo-Donatusgestalten 
i Livsdagen lång enligt ett slags tidlöst mönster. 
Visserligen är detta mönster inte mytiskt, men 
Bäckman hänvisar till ett uttalande av Mann enligt 
vilket det typiska i episka sammanhang är likvär
digt med det mytiska. En detaljparallell skulle 
förefinnas mellan Josefs berömda brunn och 
Donatus grop, och de båda gestalterna sägs vidare 
existera mellan himmel och helvete. Frånvaron av 
i egentlig mening mytiska inslag i Johnsons roman 
bekymrar emellertid avhandlingsförfattaren, och 
han är medveten om att parallellen mellan Mann

och Johnson därigenom haltar. Han talar om Livs
dagen lång som en »i uttunnad mening» mytisk 
roman. Frågan är hur mycket av specifikt värde 
som ryms inom detta uttunnade komparativa reso
nemang. Thomas Manns allmänna betydelse för 
Eyvind Johnsons författarskap är oomtvistlig och 
vore förtjänt av en särskild studie. Den historiska 
konstruktionen i Livsdagen lång går emellertid 
långt utöver Manns mytiska återupprepnings- 
tanke, samtidigt som Johnsons roman saknar den 
djupdimension som myten ger åt Josefserien.

Om man någonstans i Thomas Manns författar
skap skulle finna mera påtagliga likheter med just 
Livsdagen lång, vore det snarast i Der Erwählte. 
Båda är berättelser i medeltidsmiljö, båda utnytt
jar krönikematerial på ett halvt dokumentärt sätt, 
båda har arkaiserande drag i stilen (Mann dock i 
betydligt högre grad än Johnson) och båda labore
rar med en fiktiv Berättare eller »Geist der Erzäh
lung». Gropmotivet slutligen har motsvarigheter i 
Der Erwählte. Herr Grimald talar i den svenska 
översättningen (s. 33) om jordelivet som »denna 
jämmerdal, denna slemma varggrop», men fram
för allt är det den klippa där Gregorius tillbringar 
17 år som så starkt erinrar om den grop där Dona
tus vistas utom tiden i väntan på sin återfödelse till 
livet längre fram i historien. I samband med grop
vistelsen heter det i Livsdagen lång vid flera tillfäl
len att »Tid gick» (romanen s. 129), »Tid ström
made» (s. 134) osv. I anslutning till Gregorius 
vistelse på klippan lägger Mann ut texten om ti
dens relativitet på ett sätt som tydligt återklingar 
hos Johnson (övers. s. 224f.). Men om allt detta 
har Bäckman inte ett ord att säga. Der Erwählte 
nämns inte ens i avhandlingen.

Det komparativa slutkapitlet innehåller även ett 
avsnitt om Bergson. Återigen känner man sig 
övertygad om vederbörandes allmänna relevans 
för Eyvind Johnson — dennes förtrogenhet med 
Bergsons filosofi dokumenteras klart i avhand
lingen. Men de specifika likheterna ter sig inte lika 
övertygande. Kärnan i det Johnson enligt avhand
lingen hämtat hos Bergson sammanfattas på föl
jande sätt (s. 131): »Det är mot uppfattningen av 
det historiska förflutna som dött, passerat, oåter
kalleligen skilt från det levande nuet EJ vänder sig 
i Livsdagen lång, och en viktig symbol han använ
der för att uttrycka den motsatta uppfattning han 
vill föra fram i romanen är, precis som hos Berg
son, bilden av ett flöde.» Emellertid ger inget av 
de bergsoncitat som anförs stöd för detta påståen
de. Bilden av en flod eller ett flöde kan härledas 
ur den svenske bergsonöversättaren Algot Ruhes 
term för »la durée réelle»: »nuflödet», men enligt 
det material som presenteras i avhandlingen inte 
direkt från Bergson. Icke desto mindre hävdas det 
tveklöst (s. 1 38): »Dock är det alldeles tydligt filo
sofen [dvs. Bergson] som verkat inspirerande när



EJ gjort floden till symbol för den alternativa tids- 
och historieuppfattning han vill föra fram i roma
nen.» Mera allmänt kan man hålla med om att 
flodsymbolen i Livsdagen lång erinrar om berg
sonska tankegångar, men på ett viktigt ställe i 
romanen föreligger ett direkt motsatsförhållande, 
som inte berörs i avhandlingen. Vid ett par till
fällen (s. 39, 189) liknar Johnson Rhen sedd i 
fågelperspektiv vid ett »kullvräkt och tillplattat 
träd» där bifloderna svarar mot grenarna och röt
terna. I den mån Rhen utgör en symbol för tiden, 
hemfaller Johnson här åt det förrumsligande av ti
den som Bergson ställer i motsats till nuflödet.

Detta är inte den enda punkten där Eyvind 
Johnson och Bergson går skilda vägar. Bäckman 
redovisar ärligt och uppriktigt att de hos Bergson 
så centrala evolutions- och frihetsidéerna saknar 
motsvarighet i Livsdagen lång, och han erkänner 
också att hans försök att tillskriva Bergson en 
historiefilosofi är en smula konstruerat. »Man kan, 
om man så vill, här tala om en analogisk tillämp
ning av nuflödestanken på historien», heter det 
vid ett tillfälle (s. 134), men det är en krystad ana
logi, som innebär att man måste tillskriva historien 
något slags samlande medvetande — ty medvetan
det är ju en förutsättning för nuflödesbegreppet. 
Om bergsonparallellerna gäller således detsamma 
som om parallellerna till Thomas Mann: på ett 
mycket vagt och allmänt plan låter de sig dras, men 
försöken till närmare specificering och exemplifie
ring slår oftast slint.

Den tredje brett utförda komparationen avser 
Platon eller vad Bäckman kallar den platonska 
idealismen. Här överger författaren sin goda vana 
att inleda ett komparativt resonemang med att be
lägga Eyvind Johnsons kontakt med det aktuella 
jämförelseobjektet. Det hade nog inte varit så 
svårt att finna belägg för Johnsons platonstudier, 
men trots detta nöjer sig Bäckman med att hänvisa 
till »ett ytterligt allmänt och vida spritt tankemön
ster inom hela den platonskt-idealistiska idétradi
tionen.» (S. 122.) Som enda stöd i denna tradition 
används Albert Nilssons i och för sig utmärkta ar
bete Svensk romantik, som dock saknar relevans 
för Eyvind Johnsons roman.

Som ett slags mellanhand mellan Platon och 
Eyvind Johnson skjuter Bäckman in Schopen
hauers historiesyn och citerar ett stycke ur Die 
Welt als Wille und Vorstellung, enligt vilket 
världshistorien består av »das Treiben, Thun, Lei
den und Schicksal des Menschengeschlechts, wie 
es aus den besagten Eigenschaften und dem phy
sischen Erdenloose hervorgeht.» (Avh. s. 121.) 
Människornas ständiga ävlan och lidande, som be
tingas av deras jordiska existensvillkor, detta blir i 
Bäckmans utläggning Schopenhauers motsvarig
het till de platonska idéerna! I sanning en märklig

uppfattning om idéläran. Även i fortsättningen 
röjer avhandlingsförfattaren en besvärande brist 
på känsla för det som utmärker platonismen och 
anför en förment platonskt-romantisk kärleksupp- 
fattning i Livsdagen lång som stöd för en platonsk 
tids- och historieuppfattning i romanen och lyckas 
till slut få in det epikuréiskt klingande horatiusor- 
det Carpe diem i den idealistiska traditionen. Slut
ligen vill han göra gällande en likhet mellan Dona
tus grop och Platons grotta i Staten (s. 170-172); 
konturerna av denna likhet blir emellertid lika 
overkliga som skuggorna på den platonska grot
tans vägg, och sammanfattningsvis får sägas att av
snittet om platonismen i Bäckmans avhandling är 
direkt förfelat.

Det är synd att avhandlingsförfattaren valt att 
göra så stort nummer av Mann, Bergson och Pla
ton medan han försummar att sätta in Livsdagen 
lång i ett större litteraturhistoriskt sammanhang. 
Både som historisk roman och som berättartek- 
niskt experiment är detta sena Eyvind Johnson- 
verk en gren på ett gammalt träd, vars stam och 
rötter Bäckman inte intresserar sig för. Man kan 
ha förståelse för hans behov av att avgränsa sin ar
betsuppgift, men det är fatalt när frånvaron av lit
teraturhistorisk bakgrund leder till felbedömning 
av verkets status. Bäckman går till väga som om 
Livsdagen lång vore ett tämligen unikt och origi
nellt verk medan det tvärt om kan ses som en när
mast preciös turnering av en rad välkända berättar- 
tekniska knep och schabloner inom den historiska 
romanen. Det enda perspektiv man får är det som 
Strändernas svall och Molnen över Metapontion 
erbjuder. Avhandlingen rör sig huvudsakligen 
inom Eyvind Johnsons senare författarskap, till 
gott och väl 50 procent helt inom Livsdagen långs 
egen text. I sin inträngande textläsning röjer 
Bäckman både sin svaghet, som är bristande kring- 
syn och associationsberedskap, och sin styrka, som 
är skarpsinnig kombinationsförmåga och logisk 
reda. Kanske är det hans självpålagda krav på lo
gisk stringens som gör att han helt blundar för de 
mänskligt psykologiska sammanhang som utgör 
det väsentliga innehållet i Livsdagen lång. Det är 
en roman om kärlek, svek och skuld, om mod att 
blicka tillbaka och mod att gå vidare. Denna sista 
aspekt på tidsproblemet i romanen inte ens skym
tar i avhandlingen, som behandlar dikt som 
schackproblem mer än som mänskligt dokument.

Stig Bäckman förfogar över analysinstrument 
och uttrycksmedel som många avhandlingsförfat- 
tare har anledning avundas honom och han behär
skar det litteraturvetenskapliga hantverket. Man 
skulle önska att han i sina fortsatta forskningar 
lämnar sin asketiska hållning och kastar sig över 
litteraturhistorien och det mänskligas kaotiska 
värld med större aptit.
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