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Ingemar Algulin: Den orfiska reträtten. Studier i 
svensk 40-talslyrik och dess litterära bakgrund. (Acta 
Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies 
in History of Literature.) Almqvist & Wiksell In
ternational. 1977·

Ingemar Algulins nya arbete har hämtat sin titel 
från en rad i Sven Alfons diktsamling Backspegel 
mot gryningen (1949) och är ett lika voluminöst 
(569 s) som oförväget försök att teckna det grund
läggande mönstret för ett helt decenniums lyriska 
utveckling och uttrycksformer. Ansatsen är onek
ligen djärv och spännande, men självfallet också 
problematisk.

Som sin undersöknings syfte anger Algulin att 
han dels velat kartlägga viktiga gemensamma 
mönster i 40-talslyriken, dels velat undersöka 
den historiska bakgrunden till dessa och dels velat 
undersöka orsakerna till deras betydelsefulla funk
tion i epokens poesi. Under framställningens gång 
blir det dock så småningom klart att det framför 
allt är det första av de tre delmålen som Algulin 
bemödat sig om att nå. Det mönster han funnit 
och så ingående studerat och så ymnigt exempli
fierat är det som antyds av verkets titel; med den 
orfiska reträtten avses en rörelse som hänger 
samman med föreställningen om den moderna po
esins kris och behovet av en omprövning av en i 
den västerländska lyriktraditionen mycket efter
hängsen roll.

Algulins verk handlar sålunda grovt sett om hur 
romantikens höga diktarroll kommer att uppfattas 
som allt mer problematisk och om hur anspråken 
måste skruvas ner. Som kännetecknande för det 
orfiska diktaridealet — som man kan möta i texter 
av t. ex. Shelley, Hölderlin eller Tegnér — vill 
Algulin bl. a. se föreställningar om diktaren som 
siare och präst, vilka manifesterades i dikter av 
kosmologisk eller visionär karaktär. De uttrycks
former som reträtten från denna position fram
träder i ger Algulin den samlande benämningen 
reduktion. Inom denna ram preciserar sig sedan 
författaren i det han bl. a. utskiljer en semantisk 
reduktion (försvagning av den referentiella inne
börden), en tematisk (minskning av det symbolis
ka värdet av diktens bilder, positioner, roller och 
rörelser) och en formell (bl. a. minskning av text
omfånget). Till reduktionen hänförs också be
grepp som revision och regression.

Som synes är alltså begreppet reduktion av en 
mycket vidfamnande karaktär, det mesta ryms 
inom det: symboler, motiv, idéer, syntax etc. Som 
reduktivt räknas att uttrycka »depressiva stäm
ningslägen» (s 42), att göra »självironiska grima
ser» (s 56) eller att porträttera oheroiska männi
skor på livets skuggsida (s 204). Särskilt under
avdelningen tematisk reduktion har fått på sin lott 
att hysa en mångfald ingredienser — från i dikten

explicit uttryckta rörelser från höga till låga posi
tioner till bruk av t. ex. natten eller vintern i sym
boliska sammanhang eller till flitigt diktande om 
ruiner och aska. Det finns nog anledning att fråga 
sig om det är meningsfullt att sätta så disparata fö
reteelser på en formel och se dem som uttryck för 
samma konflikt eller utvecklingskurva. Man kan 
också fråga sig om det alltid är meningsfullt att se 
»låga» eller degraderade symboler som symptom 
på en förmodad orfisk reträtt. Algulin utvecklar 
t. ex. (s. 13) att en symbols värde kan vara reduce
rat i sig och han nämner som exempel »ruiner» 
och »aska» och påpekar också att dessa är högfre- 
kventa inom 40-talspoesin. Detta sätter så Algulin 
i samband med diktarrollskrisen, eftersom de pe
kar tillbaka på en förlorad helhet, men han nämner 
faktiskt inte alls att en stor del av Europa bokstav
ligen låg i aska och ruiner vid denna tid! Algulins 
perspektiv är m. a. o. extremt inomlitterärt; han 
tänker sig inte ens möjligheten att askan och ru
inerna skulle kunna ha en referentiell funktion.

Det sagda låter möjligen också ana att Algulins 
bok inte är något språkligt och stilistiskt insmick
rande verk, genom sin termspäckade och ibland 
nästan formelartade karaktär ställer den onekli
gen problemet med litteraturvetenskapliga av
handlingars läsbarhet på sin spets. Inför dikt efter 
dikt ställer sig författaren frågan om dess symboler 
är »lågvalenta» eller »högvalenta», om diktarens 
position är »degraderad» eller »kosmiskt eleve- 
rad» (dvs. har en »ascensionistisk» inriktning) och 
han bokför alla tecken på regression han finner. 
Med regression menar han »en tillbakagående rö
relse under en temporal eller evolutionär aspekt»; 
ett specialfall är här »submarin regression», dvs. 
en rörelse som strävar ner under vattenytan. Det 
kan inte hjälpas att den överrika konfrontationen 
med denna begrepp sarsenal gör läsningen av Al
gulins bok till ett mycket monotont företag, där 
det är långt mellan de eleverade stunderna. Jag 
kan inte frigöra mig från intrycket att begrepps- 
exercisen också är ett självändamål och närmast 
har en »scientistisk» karaktär. Det är t. ex. svårt 
att se var vinsten ligger när man som Algulin över
sätter det förhållandet att Ekelöf i En Mölna-elegi 
söker sina rötter i historien med att författaren ef
tersträvar »en sorts diakronisk identifikation» (s. 
99). Inte heller kan jag se att man vinner i veten
skaplig precision därigenom att man benämner 
framtiden »det futurologiska skiktet i den histo
riska dimensionen» (s. 20).

Efter att ha redovisat sin metod övergår Algulin 
till att teckna ett historiskt bakgrundsperspektiv 
till 40-talet. Det är reträttproblematikens tradition 
han vill följa och han startar i romantiken. Förfat
taren finner t. ex. att medvetenheten om diktarens 
problematiska funktion i det moderna industri
samhället skärps i och med Baudelaire. Denne ses
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som representativ för en attityd av fixering vid den 
romantiska föreställningsvärlden, som han i en an
nan tid söker transformera och negera för att på så 
sätt nå nya värden som är principiellt jämförbara 
med de romantiska. Inom den svenska traditionen 
utnämns Gunnar Björling till den märkligaste 
framför allt genom den långtgående lyriska reduk- 
tionismen i de sena samlingarna. Till 40-talets allra 
närmaste föregångare räknas givetvis Lundkvist 
och Ekelöf.

Väl framme vid 40-talet ägnar Algulin separata 
kapitel av skiftande längd åt Lindegren, Vennberg, 
Alfons, Aspenström och Thoursie, medan sju för
fattare (Arne Nyman, Folke Dahlberg, Elsa Grave, 
Gösta Oswald, Axel Liffner, Stig Carlson, Stig 
Sjödin) får samsas under rubriken »övrig fyrtio- 
talspoesi». I avsnittet om Lindegren tycker sig Al
gulin i Mannen utan väg snarare finna en orfisk 
motrörelse är en orfisk reträtt och den jämte Sviter 
ger en bild av Lindegren som »en eleverad och 
expansiv diktartyp» (s. 132). Däremot kan man i 
Vinteroffer spåra reduktiva tendenser på flera olika 
plan, inte minst det syntaktiska. Rörelsen går mot 
tystnad och resignation och följdriktigt leder den 
till konstnärlig afasi. Samma konsekvens som 
orfisk reträttant visade Thoursie som i stort sett 
tystnade som poet efter Nya sidor och dagsljus 
(1952), den diktsamling där den vertikala, metafy
siska problematiken i Emaljöga ersatts av en hori
sontell, jordisk tematik. Alfons i sin tur är den 
som tydligast gestaltar den senmodernistiske dik
tarens situation i synnerhet i diktsviten Vid en gra 
förtröstans spegel i Backspegel mot gryningen, medan 
Aspenström lämnade sitt mest betydande och ori
ginella bidrag till den reducerande lyriska linjen i 
Snölegend. Så ser i brant förkortning Algulins resul
tat ut, men innan vi går vidare till Vennberg måste 
det också sägas att det är en mycket prisvärd pion
järgärning Algulin här utfört. Alfons t. ex. har 
knappast alls beaktats av forskningen, men här far 
vi för första gången en bred översikt över och en 
inventering av detta betydande författarskap. Det
samma kan sägas, om än i mindre grad, om av
snitten om Aspenström och Thoursie.

Även Vennbergskapitlet äger många uppenbara 
förtjänster — inte minst tacknämligt är att Venn
bergs 50-talsproduktion får en utförlig behand
ling — men det är också ägnat att belysa de svårig
heter som Algulins fågelperspektiv medför. Att 
sätta ett helt decenniums poesi på en formel måste 
med naturnödvändighet leda till generaliseringar 
och abstraheringar och dessa i sin tur har i sitt släp
tåg frestelser till dramatiseringar av materialet 
och/eller pressade tolkningar. Mönstret tenderar 
m. a. o. att bli en alltför mäktig styrfaktor. (Ett litet 
lustigt exempel på detta finns f. ö. i Alfonsavsnit- 
tet (s. 292), där Algulin uttrycker förvåning över 
att Alfons 1941 (i Ny lyrik) diktar om mörker och
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kyla före de eleverade tonfallen i Ensamhetens him- 
melshuva från 1942. För den som närmar sig 40- 
tals-poesin utrustad med andra glasögon än Algu
lins är detta naturligtvis inget konstigt.)

Tendensen att dramatisera, med vilket jag me
nar en strävan efter att göra motsättningar och 
kontraster så antitetiska som möjligt, kommer till 
synes redan i Vennbergsavsnittets början, vilken 
bygger på föreställningen om en djup klyfta mel
lan 30- och 40-tal. För att ge en effektfull bak
grund åt 40-talets orfiske reträttant ses sålunda 30- 
talets Vennberg som ett symptom på detta decen
niums »intensiva jakt efter frälsningsläror och ide
ologiska plattformar» (s. 186). Frågan är helt en
kelt om detta — hur vanlig den än må vara — är en 
rimlig karakteristik av 30-talet. Vilka frälsningslä
ror försvor sig t. ex. Ekelöf, Ferlin, Gullberg, Ed- 
felt, Eyvind Johnson eller Harry Martinson åt? 
Och hade man inte behov av ideologiska plattfor
mar under 40-talet? Hur förklarar man då Dager
mans och Fridells anarkosyndikalism eller Ahlins 
lutherdom? Är det inte också uppenbart att såväl 
Vennberg som Aspenström höll sig med en socia
listisk grundideologi? Man kan misstänka att det 
frodas en hel del mytbildning på det här området 
och ibland kan man få för sig att det bakom gene
raliseringar av den typ som citatet härovan illustre
rar ligger inte mycket mer än Sven Stolpes, Bertil 
Malmbergs och andras engagemang i Oxfordrörel- 
sen.

Även på benägenheten att pressa tolkningarna 
erbjuder Vennbergsavsnittet flera exempel. En 
dikt som Varför skulle vi alltid driva saken till sin 
spets (I Halmfackla) är enligt mitt sätt att se en 
genomfört ironisk dikt om mänsklig feghet, anings
löshet och anpassningsvilja mot bakgrund av den 
tyska herremaktens framfart. Men i sin (förståeliga) 
iver att få in en ny pusselbit på rätt plats nämner 
Algulin denna enligt min åsikt enda naturliga tolk
ningen som en alternativ läsart. Som första förslag 
framför han att den »kan läsas som en allvarlig 
plädering för ett uppgivande av framskjutna, ide
alistiska positioner och för en resignerad, defaitis- 
tisk hållning» (s. 198). På ett likartat sätt uppfattar 
inte heller Algulin ironin i en dikt som Det gäller 
att undvika (även den i Halmfackla) och läser den 
som klartext. Enligt dikten ska vi undvika den 
yttersta udden för att inte upptäcka att havet 
drunknar i horisonten och enligt Algulin avviker 
Vennberg här markant från den radikala moder
nism som bejakar den extrema positionen (s. 202). 
Men rekommendationen i dikten måste ju tänkas 
gälla dem som inte vill eller orkar med att se 
människans belägenhet. Vennberg undergräver ju 
också sin egen rekommendation genom att i dik
ten explicit formulera vilken syn som väntar vid 
den yttersta udden!

Ytterligare ett exempel kan hämtas från Algu-
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lins analys av Fiskefärds titeldikt. I denna konstate
ras »jag tycker inte längre synd, / nu när jag funnit 
fäste / i en tro på ordningen i världen» och detta 
läser författaren bokstavligt -  som ett vittnesbörd 
om en »tro» (s. 221). Inte heller i detta fall menar 
jag att Algulin sett hur djup och intrikat Venn
bergs ironi är. Hela dikten är ju ett utfall mot 
»troende» av olika schatteringar och i dikten 
kommer den diskuterade passagen strax efter det 
att diktjaget anställt betraktelser över några halv
döda fiskar, fångna i illusionen att de ska lyftas »i 
vacker båge / mot vattenbryn och frihet». »Tros
bekännelsen» kommer som en sammanfattning av 
denna scen och innebörden bör vara den att fiskar
na och diktjaget är fångna i samma illusion. Någon 
»tro» är det sannerligen inte fråga om! Överhu
vudtaget är det farligt att i en så dialektiskt upp
byggd dikt som denna och i en så dialektiskt upp
byggd diktsamling som Fiskefärd citera enstaka ra
der som belägg för vare sig det ena eller andra. En 
ironiker som Vennberg är fullt kapabel att sätta 
krokben både för sig själv och sina uttolkare.

Däremot finns det ett material vars klartext är 
oomtvisdigare, nämligen alla de tidningsartiklar 
och mer eller mindre programmatiska uttalanden 
som Vennberg publicerat. När det gäller Alfons 
och Aspenström har Algulin utnyttjat sådant ma
terial men i fråga om Vennberg har han helt av
stått. Men nog hade — för att ta ett exempel — 
några formuleringar i artikeln Utbrytningsförsök 
från 1948 varit värda att citera; det är där Venn
berg talar om diktens mindre och negativa uppgift: 
det förbehållslösa avslöjandet, och dess större och 
positiva: förståelsen, värmen, kärleken. Eller — 
vilket hade passat som hand i handske — hans ord 
från 1950: »Poeterna får nog nu som tidigare finna 
sig i att vara marginalmänniskor, liksom halvblo
den och immigranterna, judarna och flyktingarna 
(·.·)»

För att sammanfatta är det naturligtvis, trots de 
invändningar och randanmärkningar som jag re
dovisat, en imponerande forskningsprestation som 
Algulin gjort. Obesvärat överskådar han — likt 
Kjell Espmark, men ur ett annat perspektiv — den 
lyriska modernismens utveckling och strör med 
generös hand iakttagelser omkring sig att använ
das av kommande forskning. En viktig uppgift för 
denna torde f. ö. bli att kritiskt granska Algulins 
teser. Innebar 40-talet verkligen en orfisk reträtt 
eller fanns där också förbisedda motkrafter? Kan
ske var inte Orfeus på flykt, kanske hade han bara 
kostymerat om sig?

Jan  St en kvist

Torborg Lundell: Lars Ahlin. Twayne’s World Au- 
thors Series 430. Boston 1977.

Torborg Lundell, som för några år sedan skrev en 
opublicerad amerikansk doktorsavhandling om 
Lars Ahlins roman Bark och löv, har tagit på sig 
den verkligt svåra uppgiften att presentera förfat
taren och hela hans författarskap för den eng
elskspråkiga publiken. De svårigheter hon haft att 
bemästra är kort sagt inte små — desto mer till
fredsställande är det att kunna konstatera, att hon 
lyckats vida bättre än utgångsläget egentligen tillå
ter. Förutom att det ahlinska författarskapet ut
märker sig genom hög grad av komplikation, är 
det också — vad romanerna beträffar — helt oöver
satt till engelska. Torborg Lundell lyckas nu att 
förena den obligatoriska genomgången av texterna 
i kronologisk följd med en tematisk analys. Det är 
styvt gjort och det leder till en ny belysning av 
delar av författarskapet. De temata hon koncen
trerar sig kring är »death», »love» och »equality», 
det senare enligt hennes mening »the ultimate 
theme of his work».

Som ett resultat av den delen av undersökning
en, kan hon bl. a. konstatera, att romanen Stora 
Glömskan från 1954 innebär en viktig accentför
skjutning i författarskapet i riktning mot en mer 
optimistisk hållning: »Before this work, Ahlin fo- 
cuses upon facets of death and failure, with love 
existing as a redeeming factor. In his later novels 
Ahlin explores the many facets of love and its 
superiority over socially created senses of value.»

Påståendet underbyggs väl och är välkommet 
också av en annan orsak: det synes vara hög tid att 
avliva myten att Ahlins författarskap i allt väsent
ligt skulle hållit sig konstant sedan debuten 1943. 
Både av Erik A. Nielsen och Arne Melberg tas 
en sådan konstans på ett oproblematiskt vis för 
given.

I detta sammanhang kan man reflektera en 
aning över vilka indelningsgrunder som för övrigt 
erbjuder sig när man granskar författarskapet. Om 
Ahlins estetiska teori kan sägas vara relativt kon
stant genom åren, vet ändå alla som läst hans 
böcker att dessa i praktiken ser högst olika ut. På 
en modernistisk roman som Om följer året därpå 
en roman som Jungfrun i det gröna, vilken av 
utseendet att döma kunde vara skriven av vilken 
illusionsromanförfattare som helst.

Kanske kan sådana kast mellan det experimen
terande och det relativt konventionella ha något 
att göra med romanernas mottagande hos publik 
och kritik. Med andra ord: den författare som 
visar intresse för »funktionsverkligheten» och 
som talar om »det sociala korrelatet» kan inte 
gärna negligera sådana kritikermotgångar som 
drabbade just hans egensinnigaste romaner: Om, 
Fromma mord och i någon mån Bark och löv.


