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174 Recensioner av doktorsavhandlingar

dialektiken uttryck. »Ateneum» framstar över hu 
vud som ett märkligt moget försök, dock inom 
avhandlingens ram i ett egendomligt socialt och 
politiskt tomrum.

Kapitlet om »Nordeuropa» och dess försök att 
nå en bred folklig anknytning är det som gar längst 
in i medieproblematiken. Här ligger huvudvikten 
vid förlags- och organisationsproblem.

De tre tidskrifterna knyts som medier till sin tid 
med hjälp av i huvudsak två frågor: Varifrån har de 
hämtat sin modell? (frågan ställs inte på »Fron
ten») och Hur nådde de ut med sitt budskap? 
frågan närmast uppfattad som i vilken utsträckning 
de citerades av dagspressen. Om Britt Hultén kla
rare hade fixerat tidskrifternas egenart: vilket poli
tiskt och socialt klimat de hörde hemma i, vilka 
grupper och intressen de uttryckte, vad de ville sin 
publik, vilka skrivideal de arbetade med, vilka atti
tyder de visade upp osv, tror jag att det hade varit 
lättare att se deras roll i samtiden men också att 
hitta frågor som hade fört långt vidare, på samma 
material.

»Ateneum» med dess unga ytterst begåvade 
Lundamagistrar hörde t. ex. hemma i en socialis
tisk och marxistisk svensk tradition, som inte finns 
med i avhandlingen. Den omgavs i verkligheten av 
en stor mängd socialdemokratiska, syndikalistiska, 
vänstersocialistiska och kommunistiska tidningar 
och tidskrifter. Här fungerar dessa i rollen av 
»mottagare». Relationerna måste ju ha varit så 
mycket mer sammansatta.

En begreppsanalys, t. ex. av begreppet »dialek
tik», skulle vidare inte bara ha lett till en precise
ring av tidskrifternas läge utan också bundit dem 
närmare varandra. Särskilt intressant hade varit att 
ställa frågan om möjligheterna av en syntes mellan 
de tre i vid mening dialektiska riktningar som i 
trettiotalets början figurerade bredvid varandra: 
historiematerialismen så som »Ateneum» uppfat
tade den, psykoanalysen och så den litterära mo
dernismen med dess nya människobild, i dikt och 
prosa. Avhandlingen ger material och möjligheter 
till en sådan diskussion, inte minst när den utgår 
från att »inre» och »yttre» bara är två sidor av 
samma verklighet och att litteratur och politik där
för inte behöver vara varandras motsatser. Att bry
ta ner en människobild och skapa en ny — i skön
litteratur eller psykoanalytisk teori -  kan mycket 
väl vara ett arbete i Marx anda — även om han själv 
inte tänkte i de banorna.

Decenniets början rymde möjligheter till ett 
samspel. Sen kom Sovjets utveckling mot social
realism, mekanistisk marxism och nationalism. I 
Sverige kom folkhemmet med dess Saltsjöbads- 
anda, ideologiska utslätning och övergång till libe
rala kategorier. Och kampen mot Hitler ledde till 
enhetsfront, andlig upprustning och beredskaps- 
diktning. Dialektiken försvann. En komplicerad

situation med möjligheter ersattes av förenklade 
frågeställningar och fronter.

Ett exempel till sist på hur spelet den gången 
kunde se ut mellan liberal och marxistisk dialek
tik, litteratur och psykoanalys.

Sven Stolpe arbetade i »Fronten» med en idea
listisk dialektik: han stävade efter att i en fri dis
kussion om litteratur och konst nå fram till en 
syntes. Han kunde exempelvis därför i viss ut
sträckning bejaka primitivismen. Men syntesen 
var från början given, i form av en överbyggnad av 
närmast absoluta värden. Den dialektiska rörelsen 
var fri — som just en debatt — så länge den slutade 
i denna syntes och inte ifrågasatte dess förutsätt
ning, det borgerliga samhället. Psykoanalytikern 
P. H. Törngren, som blev känd för sitt angrepp på 
Stolpe, ville inte heller någon kritik av ramen, det 
borgerliga samhället. Däremot hatade han över
byggnaden, som för honom tog gestalt i huvud
fienden, överjaget. Sven Stolpe var för Törngren 
en extrem över jagsmänniska. Törngrens revolt 
blev därmed vad Per Meurling, i uppsatsen »Pri
mi tivism och livsdyrkan» i »Ateneum», kallade en 
inomborgerlig uppgörelse, med föräldragenera
tionen. Själv pekade Per Meurling på en faktisk 
syntes mellan modernism, psykoanalys och marx
ism: Man kunde se primitivismen som ett nödvän
digt återsökande till livskällorna, en förberedelse 
för en ny livskänsla; men: den måste inordnas i ett 
politiskt handlingsmönster:

»Vi är inte rädda för drifterna. Vi hylla alla 
frejdiga, unga diktare. Men de måste löpa linan ut 
och söka kontakt med de sociala krafter, som ver
ka för framtiden.»

Bengt Nerman

Carola Hermelin: Vinteroffer och Sisyfos. En studie 
i Erik Lindegrens senare diktning. Skrifter utgivna 
av litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsa
la universitet 4. Uppsala 1976.

När Erik Lindegrens diktsamling Vinteroffer ut
kom 1954, möttes den med stora förväntningar 
och djup beundran. I efterhand visade det sig att 
detta skulle bli Lindegrens sista diktsamling och 
därmed något av en diktares och en litterär epoks 
testamente. Samma år skrev Lindegren också lib- 
rettot till baletten Sisyfos.

Vinteroffer och Sisyfos är ämnet för Carola 
Hermelins avhandling. Genom omsorgsfulla stu
dier av de bevarade utkasten och av de enskilda 
dikternas tidigare publicerade versioner ger hon 
en klar bild av hur denna diktsamling gradvis fin
ner sin form och inre enhet åren 1948-54. Hon 
visar också med kunskap och finess hur Linde
grens breda estetiska intresse befruktat hans dikt
ning, bland annat i hans storartade återdiktningar
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av Hills och Josephsons sjukdomsmärkta och för
surrealistiska konst. Därigenom återspeglar hans 
egen poesi det »kultursyntetiska» program han 
med sådan framgång följde som redaktör för tid
skriften Prisma åren 1948-50.

Avhandlingen vill också visa hur dessa dikter 
hålles samman av de två motiv som fått bilda dess 
titel, vintern och offret. Hermelin hävdaratt dessa 
återkommande vinterlandskap är ett uttryck för 
avtagande livskraft, isolering och främlingskap (s. 
21 f.) liksom för Lindegrens depressiva tillstånd 
och upplevelse av förlorad skaparkraft under de 
aktuella åren (s. 4f.). Men hon har uppenbara 
svårigheter att belägga en sådan bi ografisk-psyko
logisk tolkning av vintermotivet, som hon för öv
rigt — något inkonsekvent — säger sig ha lovat 
avstå från (s. 156, not 25). Min viktigaste invänd
ning är dock att ett sådant biografiskt synsätt pri- 
vatiserar och begränsar Lindegrens poesi i strid 
med dess innersta väsen.

Detta gäller också Carola Hermelins förklaring 
att vintermotiven skulle återspegla stämningarna 
under det kalla krigets år. I ett särskilt kapitel ger 
hon en korrekt och övertygande bild av Linde
grens politiska ståndpunkt från Spanienkriget till 
debatten om den tredje ståndpunkten. Men sam
tidigt tvingas hon konstatera att Lindegren endast 
sporadiskt deltar i just denna debatt och tystnar 
helt 1950, före dess egentliga höjdpunkt. Jag tror 
att Lindegren själv givit den riktigaste beskriv
ningen av hur hans poesi vill förhålla sig till politi
kens »schackspel», som det något föraktfullt he
ter: »Diktaren och konstnären företräder en 
djupdimension, för vilken det inte finns plats i 
dagspoli tiken ...»  (avh. s. 12). I en artikel om Eliot 
1950 skriver han: »Men om t. ex. Eliot upplevde 
sin vision av Det öde landet, dvs. den europeiska 
kulturens undergång, som en absolut sanning — 
och uppriktigt talat har ju utvecklingen hittills en
dast bekräftat den .. .»  (Prisma 1950, L4). I en 
artikel om Baudelaire utsträcks perspektivet ännu 
längre: där heter det att denne 1800-talsdiktare 
ännu är ett farligt hinder »för den till synes ohejd
bara, i stort sett kulturnedbrytande politiserings- 
process, som för närvarande äger rum» (BLM 
1949, IV: 50). Det är således hela den moderna 
civilisationen som bär detta stigma, det är således 
dessa vida perspektiv som diktaren kan och bör ge 
och som vi bör söka även i Lindegrens poesi som 
dess djupdimension.

Som Carola Hermelin understryker är offermo
tivet det mest förbisedda och det mest fascineran
de elementet i Vinteroffer. Jag tror att Carola 
Hermelin pekar på en ytterst väsentlig förklaring, 
Lindegrens fars död i en trafikolycka 1953, just 
den tidpunkt när offermotivet börjar framträda 
enligt dateringen av dikterna i avhandlingens ap- 
pendix. Men denna gång har Hermelin verkligen

eftersträvat att ställa detta motiv mot bakgrunden 
av en europeisk tanketradition, modernismens in
tresse för vegetations- och fruktbarhetskulturerna. 
Hon beskriver utförligt hur detta intresse framför-/ 
allt går tillbaka till Frazers The gold en Bough, 
Freuds arbeten och Cambridgeskolans mytforsk
ning för att slutligen bli den »mytiska metod», 
varmed Eliot karaktäriserade både Joyces Ulysses 
och indirekt sin egen The Waste Land. Även Stra- 
vinskijs Våroffer visar hur dessa antropologi ska 
idéer kunde förvandlas till en ny, utmanande 
konst.

Eftersom detta är avhandlingens huvudtes, 
tvingas jag här till en utförligare diskussion. Man 
kan göra en distinktion — som tyvärr saknas i 
avhandlingen — mellan tre skilda element eller 
traditioner, nämligen a) den spekulation kring 
fruktbarhetsriterna och den myttolkning som 
främst emanerar från Frazer; b) den mytiska me
toden i Eliots mening; c) mytiska motiv i allmänhet 
inom den europeiska modernismen.

Säkerligen har Carola Hermelin rätt i att Linde
gren läste Frazer redan på 30-talet (s. 63). Jag kan 
också glädja henne med ännu ett bevis för Linde
grens kunskaper om Frazer. I KB:s Lindegrensam- 
ling ligger ett utkast till ett utlåtande om Ezra 
Pound, som beställts av Svenska Akademien. Där 
heter det: »I likhet med Eliot studerade han även 
mytologi fram till Frazer som tillsammans med 
Frobenius skulle betyda så mycket för hans Can- 
tos.» För att förstå Pounds poesi »bör man läsa 
och ha present. . .  Frazers Den gyllene grenen och 
Frobenius Erlebte Erd teilen».

Men i de utförliga utkasten till dikterna i Vinter
offer finner man inte en enda explicit hänvisning 
till Frazer. I ett enda utkast (avh. s. 77) nämns vad 
som kunde kallas en typisk Frazergud, nämligen 
Attis. Ändå gör Carola Hermelin i sina analyser av 
exempelvis dikterna Vinteroffer och Eine kleine 
Nachtmusik ständiga hänvisningar till Frazers 
tolkning av Attismysterierna, karnevalsfirandet, 
syndabocksriterna osv. Allt detta ger onekligen 
intrycket av att Lindegren diktat med Frazer fram
för sig på bordet. Men Lindegren har känt till 
Frazer — liksom han läst en mängd författare som 
redan förvandlat Frazers idéer till litterära motiv, 
symboler och stämningar: Yeats, Eliot, Pound, D. 
H. Lawrence, Faulkner, de franska surrealisterna. 
Dessutom finns det en rad engelska poeter, i dag 
mindre namnkunniga, som fick stor betydelse för 
det svenska 40-talet: Edith Sitwell, George Bar
ker, Louis MacNeice och Ronald Botrall. De ingår 
i den antologi, Twelve modern poets, som Artur 
Lundkvist gav ut 1946; Lindegren översatte dikter 
av Botrall, som ju också gav ut en Eliotantologi 
tillsammans med Ekelöf på Bonniers 1942. Alla 
dessa författare behandlas i The literary impact of 
The Golden Bough av John B. Vickery, ett arbete
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som återfinns i Carola Hermelins litteraturför
teckning men som hon gjort mycket litet bruk av. 
Med stöd av denna bok hade hon förmodligen 
kunnat ge en riktigare och mer intressant bild av 
de vägar Frazer kunde nå fram att inspirera och 
prägla Lindegrens poesi.

Därtill kommer den väldiga våg av mytiska mo
tiv och antikiserande tonfall inom den europeiska 
modernismen och den svenska litteraturen kring 
och efter andra världskriget, till vilken vi måste 
söka helt andra förklaringar än just Frazers infly
tande. Exemplen är många: Gullberg givetvis, Eke
löf, Eyvind Johnson, Bertil Malmberg, Ebbe Lin
de, Johannes Edfeldt, Ralf Parland och den kanske 
mest extreme av dem alla, Rabbe Enckell. Linde
grens företal till en antologi av Rabbe Enckells 
dikter 1947 visar hans starka intresse för denna 
»modernistiska klassicism». Man saknar denna 
bakgrund i Carola Hermelins analys av Vinterof
fer. Den skulle ha förklarat alla dikter med antika 
eller mytologiska motiv: Ikaros, Laokoondikten 
Gipsavgjutning, Zeus kunskapsteori, Sapfopara- 
frasen Klio i badet osv. Den skulle också ha redu
cerat Frazerinflytandet till ett inslag i en större 
litterär tradition.

Därmed har jag nått den punkt, där min tolk
ning av den svenska modernismen och Lindegrens 
diktning klarast skiljer sig från avhandlingens. Det 
är min övertygelse att studiet av 40-talspoesin ofta 
varit alltför närsynt. Man har överbetonat brottet 
mot traditionen — när detta tvärtom är en littera
tur som på sitt sätt är intensivt medveten om tradi
tionen. Från romantiken övertar man tanken om 
dikten som kulturens »djupdimension» och den 
tragiska heroiseringen av konstnärsrollen, likaså 
den självsvåldiga användningen av myter och reli
giösa begrepp. Från romantiken ärver man tanken 
att konsten och konstnären hör samman med nå
gon form av ideell verklighet, som i sig står i 
olöslig konflikt med en lägre, materialistisk verk
lighet, den som exempelvis segrar i det förflackade 
och grymma moderna samhället. Konstnären kan 
ännu röra sig fritt mellan dessa två verkligheter, 
han blir en vägvisare för andra men får också utstå 
gränslandets faror och de trångsintas förföljelser.

Detta gränsöverskridande är det stora temat 
även i Lindegrens poesi. Hans Sviter innehåller två 
stora hyllningar till Shelley och Hölderlin. Han är 
vad han själv kallade Gunnar Ekelöf »en modern 
mystiker». Men naturligtvis är detta till skillnad 
från romantiken vad man skulle kunna kalla en 
»inomvärldslig mystik» eller »eine leere Idealität» 
för att använda Hugo Friedrichs term. Lindegren 
skriver 1943 om Faulkner att han »upplever intet 
och intigheten — och detta i ordets fulla bemärkel
se — med samma glödande intensitet som mysti
kerna upplever sin Gud» (BLM 1943, s. 586). 
Detta kunde gälla Lindegren själv. Han gör 1949

ett urval av Baudelaires dagböcker och låter det 
börja med aforismen: »Även om Gud inte fanns 
till, skulle religionen ändå vara helig och gudom
lig.» (Prisma 1949, IV: 53.) Detta förklarar hans 
stora intresse för Rilke, liksom den mytiska och 
ibland sakrala tonen i hans egen poesi. Inlednings- 
dikten i Vinteroffer handlar om Ikaros. Han läm
nar i en högtidlig och extatisk elevation en verk
lighet för att återfödas i en annan: »Verklighet 
störtad/utan Verklighet född!» Slutdikten Augusti 
tar upp samma tema om de två verkligheterna, 
men nu med Rilkes tanke om den omärkliga över
gången och den hemliga enheten mellan dem:

varför blåsa på livets ljus 
med allt detta tal 
om liv eller död ...?

Dessa mystiska förvandlingar och gränsöverskri- 
danden, som äger rum i nästan varje dikt i Vinter
offer, finner föga plats i Carola Hermelins analy
ser. Ändå skulle detta ha givit offermotivet en 
naturlig och fördjupad förklaring. Den som går 
över gränsen, måste offra en verklighet och ett liv 
för något annat. Det är som symbol för denna 
modernismens grundtanke — som givetvis kan ha 
skärpts och färgats av Lindegrens personliga upp
levelser under de aktuella åren — som vegeta- 
tionsriternas offerscener blir ett av de många my
tiska elementen i Vinteroffer.

På säkrare mark rör sig Carola Hermelin i analy
sen av baletten Sisyfos. Motivet är hämtat från den 
aktuelle Camus, men det lät sig förmodligen väl 
förenas med den tragiska heroism Lindegren själv 
bekände sig till. Uppenbarligen har Lindegren för
sökt kombinera detta med myten om Persefone, 
tolkad i Frazers anda. Det atombombsmoln, som 
projiceras över Sisyfos’ huvud i slutscenen, är 
också en sann tillämpning av Eliots mytiska metod 
i den brutala sammanställningen av myten och den 
moderna verkligheten. Det är bara beklagligt att 
Carola Hermelin inte behandlar baletterna Mino- 
taurus och Riter med samma utförlighet och där
med givit en fullständig bild av denna betydelse
fulla del i Lindegrens skapande.

Ändå framstår detta som en klar, grundlig och 
väsentlig avhandling om ett svårt och angeläget 
ämne. Den torde följas av flera. Ty Lindegren hör 
nu till våra klassiker, vars aktualitet möjligen för
ändras men inte försvagas med åren.

Kurt Johannesson

Ulla Alfredsson: Språk, sexualitet, fascism. En studi 
1 Ak sel Sandemoses roman Vi pynter oss med horn. 
Offset. Gbg 1976. (Litteraturvetenskapliga institu
tionen i Gbg.)


