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kument og fiksjon er et fascinerende studium som 
stiller spesielle problem for det enkelte realistiske 
verk. Med sin skarp sindige o g skjonnsomme ut- 
nyttelse av kildematerialet har det for dette ver
kets vedkommende lykkes for Ingrid Björkman å 
trenge så dypt inn i denne prosess som vi bare 
sjelden ser det i litteraturforskningen.

I det annet bind, 1 amtmandsgaarden, er pro
blemet enklere. Hovedsaken her har vaert å do- 
kumentere hvor naer en av hovedskikkelsene er 
lagt opp mot et portrett av Nini Roll Ankers far, 
slik han gjennomlevde den politiske krise som 
kulminerte i Riksretten. Det siste bind, Under 
skraataket, ligger så naer i tid at forfatterinnen har 
bygget direkte på egne iakttakelser. Til gjengjeld 
kan man her finne klare signaler for Nini Roll 
Ankers etiske og politiske holdninger, de som er 
samlet i siste kapittel. Men foran det er det skutt 
inn en översikt over klasser og partier i Norge 
1814-1917, som en kontroll på hvor nuye og hvor 
langt trilogien speiler de sosiale og politiske for- 
hold. Dette oversiktskapittel blir furt over i en noe 
vel bred fremstilling av «Samhällsgruppernas in
ställning till det nationella och folkets breda lager. 
Nini Roll Ankers politiska utveckling.» Ved en 
kombinert tolkning av trilogiens tekst og 
dagbnkene defineres Nini Roll Ankers stilling: 
«hon förenade en etisk borgerlig livshållning med 
en politisk antiborgerlig åskådning». Sluttkapitlet 
utdyper den ambivalens som måtte bli fnlgen av en 
slik innstilling. Den slår ut i trilogiens struktur 
som stadige kontrastoppstillinger. I Nini Roll 
Ankers personlighet finner Ingrid Björkman am
bivalensen som en brytning mellom romantikk og 
realisme i en ustanselig trang til å forene de gamle 
borgerlige moralnormer med den nye tids libera- 
lisme, mens hun på det politiske plan söker mot 
kommunismen, slik hun oppfattet dens idéer i 
Mot Dags versjon.

Mot avhandlingen som helhet kan man innven- 
de at den har en noe urytmisk progressjon og at 
man for viktige partiers vedkommende kan savne 
sammenfatninger og formulerte konklusjoner. 
Det skal ikke skygge for avhandlingens verdifulle 
resultater. Her er samlet et kildemateriale som 
ikke for har vaert utforsket, og ved å ny tte det ut til 
siste rest har Ingrid Björkman trukket frem sider 
ved et av nyrealismens betydelige verk, som av- 
dekker en storre rikdom og gir det nye dimensjo- 
ner.

Ellisiv Steen

Dag Nordmark: Samhället pä scenen. En studie i 
Rudolf Värnlunds drama Den heliga familjen — dess 
litterära och sociala förutsättningar. Umeå Studies 
in the Humanities, Umeå 1978.

Dag Nordmarks avhandling är väl genomarbetad. 
Utan att förlora sig i fakta visar Nordmark dem 
vederbörlig respekt och hans språk går oftast rakt 
på sak. Hans sätt att förhålla sig till tidigare forsk
ning och annan relevant litteratur är som det bör 
vara: han förefaller ointresserad av att plocka lätta 
poänger, där tidigare misstag tillhandahåller såda
na men är i stället angelägen att redovisa de fall, på 
vilka han kunnat bygga vidare. Exempel på det 
senare erbjuder Nordmarks sätt att använda Ag
neta Pleijels studium av kritikermottagandet av 
Värnlunds arbeten fram till 1932.

Avhandlingen är starkt koncentrerad; författa
ren driver sina teser energiskt och har dem fö̂ r 
ögonen avhandlingen igenom. Nordmatk går\ 
djärvt in i en central och svårbearbetad proble
matik om litteraturens funktionssammanhang och 
beräknade samhälleliga betydelse.

Forskningsläget vad beträffar Rudolf Värnlund är 
snabbt överblickbart och ger en ny forskare stort 
utrymme. Två licentiatavhandlingar är gjorda — 
den ena är en traditionell biografisk-psykologisk 
analys av Värnlunds 20-talsarbeten, den andra en i 
huvudsak receptionsanalytisk studie i kritiken av 
Värnlunds 20-talsproduktion.

Otryckt material föreligger i relativt välordnade 
mängder, framför allt på KB, men också på UB i 
Göteborg, i Dramatens arkiv och i Ester Värn
lunds privata ägo. Dessutom förfogar Bonniers 
förlag över en omfattande brevsamling, där avsän
daren är Rudolf Värnlund och adressaten Eyvind 
Johnson. Den löper under åren 1922 t. o. m. 1929, 
alltså den tid Johnson vistades utomlands, och 
brevfrekvensen uppgår periodvis till ett i veckan.

Nordmark har valt att koncentrera sin avhand
ling till Värnlunds genombrottsdrama Den heliga 
familjen och har där kunnat arbeta relativt ostörd. 
Något mer omfattande studium har tidigare inte 
ägnats detta drama.

Nordmark kallar det första kapitlet i avhand
lingen för »I proletariatets tjänst». Det finns mo
ment i hans analys som gör att han analogt hade 
kunnat rubricera sitt sista kapitel med »I borgar
klassens våld». Delvis söker nämligen Nordmark 
visa, att den Rudolf Värnlund som en gång skrev i 
Stormklockan och fram mot mitten av 20-talet 
hade sina sympatier hos den icke-reformistiska 
vänstern med 1932 års genombrott på Dramaten 
och delvis av egen vilja i början av 30-talet är i fas 
med den tid och den ideologi som hette folkhem, 
klass försoning och klassamarbete. På avhandling
ens sista sida skriver Nordmark om dramats ten
dens: »Detta var en ur statens synpunkt politiskt 
tilltalande och prisvärd förkunnelse. Att den för
des fram av en diktare ur arbetarklassen gjorde 
den så mycket mer välkommen. Ett bättre språk
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rör för klassförsoningssträvandena kunde knap
past tänkas.» (s. 144)

Värnlunds väg från ungklubbisttillvaron och de 
tidiga skrivförsöken över de svåra åren på 20-talet, 
då hans romaner av Ture Nerman skälldes för 
»busromantik» och av Sven Stolpe pekades ut 
som en sjuk hjärnas upplösta fantasier, fram till 
det plötsliga genombrottet 1932, följer Nord
mark genom att relatera detta författarskap till de 
samtida litterära offentlighetssammanhang som 
Värnlund ingick i eller förhöll sig till. Nordmark 
ställer honom i relation till den debatt om folk
teater och arbetarteater som fördes under 20-talet 
med bl. a. Per Lindberg och Arnold Ljungdal in
blandade. Han gör reda\för de försök till social 
samtidsdramatik som gjordes under 20-talet och 
lyfter därvid fram Tua Ströms tidigare förbisedda 
proletärdrama Hjulet och han skildrar Rudolf 
Värnlunds envisa kamp, när denne bankar på Dra
matens portar och gång på gång avvisas av Bo 
Bergman -  teaterns lektör. 18 gånger refuserades 
han! Den i9:e pjäsen som erbjöds var just Den 
heliga familjen.

I Nordmarks analys betyder detta, att nu först 
samverkade litterärt opinionsläge, samhällelig 
ideologi och pjäs på ett för Värnlund lyckligt sätt.

Den heliga familjen accepterades alltså av Dra
maten och Nordmark ägnar halva sin avhandling åt 
att analysera detta stycke. Energiskt läser han av 
det svenska samtidssamhället i Värnlunds pjäs och 
ställer styckets motsättningar och personer i rela
tion till depressionens, ådalsmordens och klassam
arbetets Sverige. Hans analys mynnar i bestämda 
hävdanden av att stycket har en ideologisk ten
dens; placerar sig i den samtida politiska debatten, 
där det blir ett inlägg. Nordmark menar att den 
avslutande redogörelsen för styckets mottagande 
bekräftar den analysen.

Nordmark undviker den offentlighetsteoretiska 
terminologin som följande Habermas och Negt/ 
Kluge penetrerat tyska och danska litteraturveten
skapliga institutioner, men hans grepp i stort är 
detta: Värnlund avlägsnar sig från de tendenser till 
proletära offendighetssammanhang som kan ur
skiljas i 10- och 20-talets Sverige, upplever det 
»fria» skriftställarskapets vedermödor för att — 
under en bedrägligt kort period — välsignas av den 
borgerliga offentligheten, något som förutsätter 
hans författarskaps ideologiska anpasslighet.

Nu arbetar förvisso Nordmark på en nivå, där 
konkretionen blir större och där resonemangen 
mera sällan tillåts segla i väg i den typen av genera
liserade samband. Men hans analys urskiljer denna 
rörelse från attityder, ståndpunkter som inte låter 
sig integreras i den litterära institutionen mot en 
hållning som är kongruent med normerna i denna 
institution.

Nordmark hävdar inledningsvis, att Den heliga 
familjen är en »dramaturgisk hybrid». Orsakerna 
till detta finner han i Värnlunds produktionssitua- 
tion. »Samtidigt som han ville vara en proletari
atets dramatiker och skildra den egna klassens 
samhälleliga strävanden knöt han sina förhopp
ningar om att nå ut till publiken till i första hand 
Dramaten.» (s. 8)

Citatet ger en uppfattning om analysmönstret.
Viktiga drag i den svenska proletärlitteraturens 

utveckling förefaller bli urskiljbara om man gran
skar den ur detta perspektiv. Men när som här 
materialet är begränsat till en liten del av ett förfat
tarskap och bevisföringen sker genom en analys av 
ett dramatiskt styckes tendens belastas argumenta
tionen hårdare än vad den håller för.

Jag skall visa detta genom att granska Nord
marks bestämning av den roll Bo Bergman enligt 
honom spelade i den dåtida offentligheten.

Det är naturligtvis riktigt, att som Nordmark 
gör, lyfta fram Bo Bergman ur Dramatens 
kanslihusanonymitet och placera honom på synlig 
plats i den litterära institutionen. Men mot Nord
marks sätt att bestämma hans roll i fallet Värnlund 
måste invändningar resas.

Bergmans lektörsutlåtanden sägs påverka Värn
lund så att denne hesiterar inför en genomförd 
modernism. Värnlund lär sig av arton refuser, att 
Bergmans estetik är traditionell och att han före
drar en aristotelisk formkanon. (Se s. 8 och 78.) 
Bl. a. därför blir, enligt Nordmark, Den heliga fa
miljen dramaturgiskt motsägelsefull — en hybrid i 
vilken modernistiskt och traditionalistiskt form
språk kolliderar. (Se s. 63 och 81.)

Nordmark grundar sin bedömning av Bergmans 
estetik dels på dennes lektörsomdömen över 
Värnlunds dramatik, dels på Freddie Rocks be
skrivning av Bergmans dramauppfattning i av
handlingen Tradition och förnyelse. Vad lektörsutlå- 
tandena beträffar härrör de i tolv fall — alltså det 
övervägande flertalet — från 1924 och åren dess
förinnan och vad gäller Rocks analys av Bergmans 
estetik bygger den på material i Dramatens diari- 
um från 1917 t. o.m. 1920.

Den moderna teaterns genombrott i Sverige 
sker ju först under åren kring 1920. Lagerkvists 
stora programartikel kommer 1918. »Himlens 
hemlighet» spelas på Intiman 1927. Max Rein- 
hardt gästregisserar på Dramaten 1921.

Gösta M. Bergman menar, att kring 1925 är ett 
nytt formspråk på scenen accepterat.

Bo Bergman blev inte opåverkad av dessa nya 
signaler. Han var positiv till Himlens hemlighet och 
skrev gillande om Reinhardts uppsättning av Spök- 
sonaten.

Inget i Nordmarks avhandling eller i annat ma
terial jag haft tillgång till talar i själva verket för att

18-784468 Samlaren
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Bergman mot slutet av 20-talet hade en påfallande 
konservativ dramauppfattning.

Att han länge hade varit kritisk mot Värnlunds 
dramatik hade nog enklare orsaker: denna var helt 
enkelt svag. Och särskilt modernistisk var den ju 
inte. (Läs t. ex. Krig från 1922 — ett traditionellt 
intrigstycke i ibsensk efterföljd utan några större 
utmaningar i åsikter eller form.)

Bergman kritiserar alltså inte dessa tidiga styc
ken utifrån en alternativ hållning till modernis
men. Men när han till slut accepterar ett stycke av 
Värnlund är det Den heliga familjen — där moder
nismens formspråk är längre drivet än i något tidi
gare stycke av Värnlund.

Nordmarks argumentation håller således inte 
och hur svag den är får man dessutom synligt bevis 
för i en formulering i avhandlingen. På s. 135 
skriver Nordmark: »Även om det finns skäl att 
förmoda, att Bergman inte var odelat förtjust över 
de modernistiska inslagen i Den heliga familjen 
har han denna gång ändå inte funnit anledning att 
anmäla något missnöje.»

Skälen för detta förmodånde är inte framtagna. 
Däremot kan vi konstatera, att Bergman inte fann 
anledning kritisera modernismen i Den heliga fa 
miljen.

Därmed brister en viktig länk i den argumenta- 
tionskedja som används för att fastställa att Värn
lunds drama är en dramaturgisk hybrid och att det 
beror på dess medvetna eller omedvetna anpass
ning till den estetiska kod som var den konservati
va statsinstitutionens.

Nu kan det nog tyckas, att min kritik här exempli
fierar en positivistisk närsynthet, där negativa 
konstateranden tillmäts större betydelse än pro
duktiva frågeställningar av litet ungefärligt slag.

Men så är det inte. I själva verket menar jag, att 
detta med styckets eventuella formella motsägel
sefullhet är centralt inte bara för en bedömning av 
de nödvändiga anpassningsmanövrar som en 
trängd proletärförfattare eventuellt behöver göra, 
utan också för en riktig uppfattning om hans litte
rära verks innebörd.

Och här anser jag, att Nordmark lagt alltför stor 
vikt vid formella drag i Värnlunds text och alltför 
litet försökt förstå dessa i relation till Värnlunds 
författaravsikter och estetiskt-ideologiska grund
hållning.

Nordmark menar sig alltså ha konstaterat en 
motsättning i styckets formspråk mellan en tradi- 
tionalistisk, aristotelisk teatersyn och en moder
nistisk episk hållning. Jag har ovan kritiserat den 
orsaksförklaring han ger för detta påstådda förhål
lande. Men Nordmark menar, att de dramaturgis
ka motsättningarna också tar sig andra uttryck.

Efter Szondi betecknar han en formell grund
konflikt i stycket som den mellan ett klassicistiskt

intrigdrama och ett icke-klassicistiskt samhälls- 
drama. Motsatsparet lappar delvis över det föregå
ende nämnda mellan aristoteliskt och modernis
tiskt.

I Den heliga familjen kolliderar dessa två tra
ditioner, menar Nordmark. I huvudsak är pjäsen, 
som han snyggt visar, ett traditionellt stycke med 
exposition, ödesdigra misstag, igenkännande, pe- 
ripeti, katastrof och slutlig befrielse och försoning. 
Det formspråket lämpar sig väl för dramats privat
personliga konflikter. Men samtidigt är det ju ett 
stycke om kollektiv i kamp och konflikt, där de 
inblandade personerna inte — som i det klassiska 
dramat — representerar sig själva utan också klas
ser.

Privat och samhälleligt blandas på så sätt i Den 
heliga familjen och skriver Nordmark: »De många 
och oförmedlade sprången mellan den mellan- 
mänskliga och sociala sfären skapar en osäkerhet 
om de grundläggande motiven för gestalternas 
agerande och om vilka krafter som driver skeen
det framåt.» Han påstår vidare, att »det huvudin
tryck som Den heliga familjen förmedlar är /.../ 
att Värnlund inte förmått ge en helt övertygande 
bild av förhållandet mellan privat och samhälle
ligt.»

Nordmarks analys är alltför schematisk. Värn
lunds drama låter sig inte på särskilt givande vis 
analyseras enligt Szondi. Åtminstone måste vid 
sidan av en sådan formell analys Värnlunds speci
fika förhållningssätt till privat och samhälleligt, in
divid och kollektiv beräknas och vägas in.

I hela sin produktion är Värnlund intensivt upp
tagen av att försöka urskilja och bestämma dialek
tiken mellan individualism och kollektivism. Han 
vänder sig mot den klasskamp sdiktning, där per
sonerna schematiseras i enlighet med en politisk 
strategi. Om arbetaren i litteraturen säger han 
1931 på det beramade mötet i Klara Folkets Hus: 
»Han är lika sammansatt som alla andra männi
skor, och lika litet som andra är han född med en 
marxistisk apparat, som gör honom logisk, be
stämd, helnykter och kulspruteintresserad.» Men 
lika kritisk är han mot en diktning, där personerna 
vandrar till intet, isolerade från gemenskapsfor- 
mer och kollektiva inflytanden.

Hade Nordmark medberäknat denna grund- 
konflikt i Värnlunds författarskap menar jag, att 
den dramaturgiska analys han nu bedriver så ensi
digt fatt en rimligare plats och också visat sig vara 
alltför grov för att motivera påståenden om dra
mats värde på det sätt som nu sker.

Överhuvud är det naturligtvis ett problem detta 
var man lägger snittet i ett författarskap för att 
skära ut en lämplig avhandlingsdel ur det.

Onekligen är det effektfullt, att, som Nordmark 
gör, stanna i det ögonblick proletärdiktaren de-
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bu te rar på Dramaten. Och hans resonemang leder 
fram mot den situationen. Men hade han gått yt
terligare ett stycke i Värnlunds författarskap skul
le han tvingats ompröva en del av sina påståenden 
och analysen hade förlorat sin entydighet.

Hade han nämligen dragit in också Värnlunds 
pjäs Vägen till Kanaan i sin framställning skulle 
han dels behövt relativisera påståendena om Bo 
Bergman ytterligare, dels mjuka upp beskrivning
en av Dramatens funktion som ideologisk del av 
statsapparaten.

Vägen till Kanaan från 1933 är nämligen ett 
stycke med mycket större utrymme för agitation 
och politisk tendens än Den heliga familjen. Den 
klassförrädare från borgerlig miljö, som Värnlund 
här skildrar med sådan sympati tillåts framträda 
med ett revolutionärt patos, som faktiskt borde 
tillfredsställa rätt högt ställda klasskamp skrav på 
dikten. Visserligen går det denne Ernst Lykke illa. 
Men inte sämre än att han i slutscenen kan ropa ut 
sin förhoppning om en ny generations verk.

Men detta stycke rekommenderade Bo Berg
man Dramaten att ta. »Jag anser pjäsen spelbar 
och värd att spelas», skriver han i sitt utlåtande i 
mars -33. Bergman gjorde inga invändningar vare 
sig mot modernismen i stycket eller mot dess re
volutionära patos.

Visserligen sattes inte Vägen till Kanaan upp på 
Dramaten, men Bergmans omdöme talar om, att 
tendensen stod åtminstone han ut med.

Överhuvud är det ett svagt parti i avhandlingen 
detta om Dramaten som del av statsapparaten och 
därför nogsamt beräknande de ideologiska effek
terna av de stycken som sätts upp. I Nordmarks 
framställning personifieras staten, blir en individ 
med händer som sträcks in i statsteaterns kansli, 
där beställsamma fingrar arrangerar den ideologis
ka blandning som samhället för tillfället behöver. 
Så här skriver Nordmark: »Staten visar alltså sin 
oväld genom att låta proletariatet komma till tals 
och inhöstar härför också beröm, inte minst från 
den reformistiska arbetarrörelsen. För staten tor
de Värnlunds drama även under en annan aspekt 
ha varit ett lämpligt instrument för dessa strävan
den.» (s. 143)

Med en sådan skrivning kan man alltså inte för
klara, att Vägen till Kanaan rekommenderas för 
spel och än mindre att Nordahl Griegs socialistis
ka debattstycke Vär ära och vär makt spelades 
I937· (Också den i regi av A lf Sjöberg.) Och med 
Vägen till Kanaan framför ögonen far man inte 
ihop bilden av Värnlund som en som anpassar sig 
efter de estetiska normer och de ideologiska krav 
som den borgerliga offentligheten har och ställer.

Det är nu dags att diskutera den litteratursyn som 
denna avhandling ger uttryck för. Nordmark läser 
av svensk samhällelig realitet i Värnlunds Den he

liga familjen. Familjen Engelstrands motsättningar 
och tragedi ser han som symbolhandlingar för den 
svenska arbetarrörelsens splittring, reformism och 
småborgerliga uppgivenhet sådan den kunde te sig 
för en socialistisk idealist i början av 30-talet. 
»Värnlunds skådespel är i icke ringa utsträckning 
en samtidsanknuten stridsskrift», skriver Nord
mark (s. 97).

I konsekvens med den uppfattningen driver 
Nordmark sin analys med ett finger i dramatexten 
och ett i den då aktuella samtidshistorien. När 
Karl Engelstrand blåser upp sig inför Schmidt och 
framhäver den reformistiska fackföreningsrörel
sens framgångsrika intressekamp i en stor mono
log, kontrolleras han av 1978 års avhandlingsför- 
fattare och beslås med halvlögner och skylls för 
demagogi. Det var inte så bra ställt med arbetar
skyddslagens effektivitet och fackföreningsrörel
sen stod inte alls bakom kravet på minimilön.

Nordmark nöjer sig alltså inte med att söka 
analysera vad den bild vi får av Karl genom hans 
abstrakta ideologiska bekännelse till reformismen 
betyder i det kraftfält som dramats personer ingår 
i. Nej, i enlighet med uppfattningen att stycket är 
en samtida stridsskrift prövar Nordmark Karls på
ståenden mot verkligheten och finner dem således 
vara falska.

Den slutsats han drar av detta är, att vi här har 
»ett av många uttryck för den lätt demagogiska 
berättarmetod Värnlund utnyttjar i Den heliga fa
miljen (s. 100). Eller med en annan formulering: 
Karls lögner kastar »ett avslöjande ljus över Värn
lunds argumentationsteknik» (s. 99).

Jag kan inte se detta som annat än tydliga ut
tryck för en reduktionistisk litteratursyn; Nord
mark reducerar pjäsen till en inlaga i vilken den 
konstnärliga friheten används i demagogins syfte. 
Han rör sig ut och in mellan teaterpjäs och sam- 
hällsrealitet till synes obesvärad av de förvandling
ar som de samhälleliga erfarenheterna genomgår 
på väg från deras sociala rum till diktens.

Detta synsätt bestämmer t. ex. Nordmarks ana
lys av Schmidt och Folke. Dessa dramats personer 
tvingas med milt våld in i 30-talets svenska arbe
tarrörelse och görs till språkrör för dåtida politiska 
hållningar. (Se s. 125 resp. H 3ff.)

Nå, vad menar opponenten själv? Saknar en 
text som denna förbindelse med det samtida Sve
rige, där mondismen propagerades, arbetare sköts 
i Ådalen och Per Albin Hansson talade om det 
goda folkhemmet?

Självklart inte. Värnlund levde med i sin sam
tids konflikter och diktade kring sina och klassens 
erfarenheter. Men, och det är centralt, det litterära 
verket etablerar en egen verklighet, är ett sekun
därt modellbildande system som Lotman säger, 
och ställer sig i en komplicerad analogi-förbindel
se med den verklighet diktaren utgår från. Detta



gäller också en så relativt öppen text som denna 
Värnlunds. Bryter vi ner diktverket till ett antal 
utsagor om verkligheten får vi omedelbart svårig
heter av det slag som en marxistisk estetik haft i så 
många decennier nu.

Nordmark skriver i sin summering: »Att dramat 
tar ställning i flera politiskt kontroversiella frågor 
och att dess samhällsskildring ingalunda är värde- 
ringsfri är ovedersägligt.» (s. 124)

Jag skulle nog vilja vedersäga eller relativisera 
det påståendet och hävda, att ett drama tar inte 
ställning i en samtida politisk fråga -  åtminstone 
inte på samma sätt som en tidningsledare och för 
så vitt det inte är ett rent agitatori skt-propagandis- 
tiskt stycke. Den heliga familjen etablerar en dis
kussion, där frågor ställs och svaren svävar och där 
läsaren, åskådaren självklart har att förhålla sig till 
det samtal och de öden hon bevittnar, men där 
hon har ett visst manöverutrymme i sin tolkning 
och gör sina läsningar beroende på de erfarenheter 
och kunskaper hon har, när hon närmar sig verket.

Det principiellt betänkliga i en analys av det här 
slaget tror jag vi tydligt skulle få syn på om Nord
mark också försökt ge en uppfattning om hur detta 
drama en gång realiserades.

Det är avhandlingens största brist — och en an
märkningsvärd sådan —, att den inte med ett ord 
berör själva uppsättningen av pjäsen. Nordmark 
tar ett stort kliv förbi föreställningen och in i några 
mottagarreaktioner i ett antal tidningar, där han 
kan plocka ut meningar och citat som bekräftar 
hans egen analys. Visserligen låter sig inte teater
föreställningen Den heliga familjen rekonstrueras. 
Men drag i den skulle kunna tecknas också så här 
långt efteråt. En sådan analys skulle tvinga Nord
mark att något förändra bilden av Värnlunds 
stycke och få honom att se, att det trots allt inte 
låter sig beskrivas entydigt ideologiskt.

A lf Sjöberg lever och verkar. Han brukar vara 
intresserad av att låta sig intervjuas. Sverker R. Ek, 
Nordmarks handledare, har gjort det och det är 
märkligt, att Eks intervju inte refereras till eller 
ens nämns i litteraturförteckningen. I den sägs ju 
faktiskt en del av intresse i det här sammanhanget. 
Bl. a. att Sjöberg vid den här tiden var upptagen av 
problem kring individualism och kollektivism av 
samma slag som intresserade Värnlund och som 
ger accent år Den heliga familjen.

Vidare skulle en sådan analys också tvinga fram 
en något annorlunda teckning av Dramatens funk
tion än den som är central i Nordmarks avhand
ling. Sjöberg var socialist och modernist och redan 
då en teaterman som utformade Dramatens profil.
I ett brev till mig skriver han:

»Teater är och har i sin seriösa form alltid varit 
motspelet till de konservativa och reaktionära kraf
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ternas insatser. Värnlunds pjäs iscensatte jag, som 
en av de första arbetarpjäserna på Dramaten, för 
vad den var, ett varningsrop inför de hot mot socia
lismen, som började ge sig tillkänna i tiden. Före
ställningen började med en lång stumfilm från 
Ådals kravallerna och demonstrationerna vid döds
offrens begravning. Det tillhör ämnet, att fem år 
senare följdes pjäsen upp av en av de största sats
ningar Dramaten någonsin kostat på: Nordal 
Griegs ’Vår ära och vår makt’, den andra stora 
arbetarpjäsen om marknadskrafternas förräderi 
mot arbetarvärlden.»

Det ser alltså underligt ut, att i denna avhandling 
om intentionerna bakom och effekterna av Värn
lunds Den heliga familjen inte något sägs om själva 
konkretiseringen av stycket; uppsättningen, regi- 
avsikterna, spelarten. Liksom heller inte något om 
den interna diskussionen på Dramaten kring 
stycket. För en sådan måste naturligtvis ha före
kommit.

Men dessutom. Utan en redogörelse för denna 
konstverkets själva realisation blir den mottagar- 
analys, som avslutar avhandlingen, hängande lös i 
luften.

Jag menar t. ex., att det vore viktigt för Nord
marks pjäs- och funktionsanalys att uppmärksam
ma vad Lars Hanssons starkt karikerade gestalt
ning av anarkisten Schmidt betyder för uppfatt
ningen av rollfiguren och kanske också för stycket 
som helhet. Läser man John Landquists recension 
av pjäsen finner man, att han talar, som Nordmark 
vill att han skall tala, om kommunisten Schmidt. 
Men tar man så del av hans recension av föreställ
ningen på Dramaten finner man, att han enbart 
talar om »revolutionären» Schmidt och under
stryker att denne är ett slags typgestalt.

Med något av det snusförnuft som kännetecknar 
den etablerade mottagarforskningen skulle man 
nog vilja fråga och hävda: Om denna avhandling 
bl. a. vill visa hur Den heliga familjen fungerade på 
Dramaten, är det då inte en stor brist, att avhand
lingsförfattaren inte vandrat ut i empirin och när
mare sökt rekonstruera hur den faktiskt fungera
de?

Dag Nordmarks avhandling har orsakat mig glädje 
och angenäma bekymmer. Glädje genom att den 
är en djärv studie som kallar en katt för en katt och 
konsekvent driver en analys.

Vår ämnestradition är fylld av lärda vedermödor 
och ängsliga helgarderingar. Utmanande studier 
som förmår kombinera detaljarbete och respekt 
för fakta med frågeställningar och problemformu
leringar angelägna också utanför livet på akade
mierna är det ont om. Nordmark inordnar sig nu i 
denna minoritet. Därav glädjen.

Men också av det att Nordmarks avhandling
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tvingat mig till omfattande inläsningar i Värnlunds 
prosa, dramatik och essäistik. Och det har varit en 
stor glädje, men också ett arbete som resulterat i 
stor undran. Ty det oförstånd som präglar bilden 
av Värnlund i vår litteraturhistoria är knappast 
mindre än det som mötte Värnlund under hans 
livstid. Varken då eller senare har man haft blick 
för denna idédiktning på tvärs mot illusionsroma- 
nens lagar och den psykologiserande gestaltning
ens krav, där arbetarrörelsens avgörande frågor 
diskuterats med en sådan framsynthet och lidelse. 
Det skulle vara en viktig uppgift att korrigera bil
den av detta författarskap.

Och så bekymren.
Tvivelsutan har Nordmark genom sin studie av 

de offentlighetssammanhang i vilka Den heliga 
familjen ingår, riktat uppmärksamheten på ett 
centralt problem för varje analys av konstverket i 
dess historiskt-sociala ögonblick och som om det 
inte medberäknas vid den litterära analysen leder 
till missvisningar. Den kritik jag haft anledning 
rikta mot Nordmarks avhandling är till delar av 
principiellt och metodiskt slag. Den handlar om 
ideologi kritikens begränsning och om nödvändig
heten av att ta hänsyn till det litterära verkets 
relativa autonomi vid en litteratursociologisk ana
lys. De svårigheter som vi kan se uppstå vid en 
analys av Nordmarks slag måste alltså lösas, när vi 
söker utveckla en litteratursociologi, som vill vara 
något mer än en mekanisk materialism.

Sett i något vidare perspektiv bör därför det 
slags bekymmer jag haft med Dag Nordmarks 
analys kallas angenäma.

T omas Forser

Ola Holmgren: Kärlek och ära. En studie i Ivar 
Lo-Johans sons Mäna-romaner. Liber. Sthlm 1978.

Ola Holmgrens avhandling är den första som di
rekt ägnas Ivar Lo-Johanssons författarskap -  om 
man undantar Artur Bethkes östtyska disserta- 
tionsavhandling Die Gestaltung des Landprole
tariats, inshesondere der »Statare», in Komanen Ivar 
Lo-Johanssons, som lades fram 1967 vid Ernst Mo
ritz Arndt-universitetet i Greifswald. Men gedig
na, översiktliga verk över författarskapet saknas ju 
inte: Mauritz Edströms, Ragnar Oldbergs och Lars 
Furulands böcker har lagt en god grund för kom
mande, mer specialiserad forskning. Som Holm
gren påpekar, har också Ivar Los diktning direkt 
initierat en så betydelsefull litteratursociologisk 
avhandling som Lars Furulands Statarna i litteratu
ren från 1962. Listan på enskilda uppsatser över 
Ivar Los verk är mycket stor, en av de längsta när 
det gäller en svensk 1900-talsdiktare.

I sin avhandling ställer Ola Holmgren Ivar Los 
romandebut Måna är död i centrum. Det är en bok 
som Lars Furuland karaktäriserat som »en för för
fattaren själv och hans utveckling oerhört viktig 
bok». Den skrevs enligt Ivar Los egen uppgift 
vintern 1928-29 på ett litet värdshus i en parisisk 
förstad, La Leu la Foret, där för övrigt också 
Eyvind Johnson vid ungefär samma tid skrev sina 
romaner Minnas och Kommentar till ett stjärnfall. 
Romanen utkom först 1932. Den handlar om en 
äregirig ung man ur lantarbetarproletariatet — Bo 
Propst är hans namn — som förälskar sig i en 
överklasskvinna, Måna. Tillsammans upplever de 
en intensiv kärlekssommar på en jämtländsk fä
bodvall. Deras förhållande präglas emellertid av 
svartsjuka och framför allt av en olöslig konflikt 
mellan mannens intellektuella arbete och kärle
ken. Historien slutar med Månas död, och det är 
ovisst om det är fråga om en olyckshändelse, ett 
självmord eller rentav ett mordförsök. Efter hen
nes död beslutar sig Bo Propst för att helt arbeta 
för sin ära.

År 1966 utgav Ivar Lo romanen Astronomens 
hus, som kan betecknas som en komplementärro
man till Måna är död, ett retrospektivt perspektiv 
på kärlekshistorien. Dess tillkomst är en mystifi
kation som Holmgren inte lyckats lösa. Ivar Lo 
uppgav tidigt att han arbetade på en fortsättning, 
och Ragnar Oldberg kategoriserade den bland 
otryckta manus. Men i romanens förord heter det 
att boken aldrig blev skriven och att det är fråga 
om ett nyskrivet alster. I Astronomens hus låter Ivar 
Lo Bo Propst se tillbaka på vad som hände efter ett 
antal år som framgångsrik författare och begrunda 
vad äran han skördat under dessa år betytt för 
honom. Tillsammans utgavs de bägge romanerna i 
en volym, Romanen om Måna, och de ger tillsam
mantagna en intressant, mer privat infallsvinkel på 
ett författarskap som annars framför allt betraktas 
ur en socialhistorisk synvinkel.

Trots att Ola Holmgren uttryckligen rubricerat 
sin avhandling som en studie i Ivar Lo-Johanssons 
Måna-romaner, har han övergivit helheten i dessa 
bägge verk och koncentrerat sig på Måna är död. 
Den blir föremål för en ingående, organiskt fram
växande romananalys, medan Astronomens hus en
dast ägnas ett fåtal sidor i slutet av avhandlingen, 
som ger föga rättvisa åt tematiken i detta arbete. 
Det ger intryck av dålig balans i dispositionen, 
men författaren har enligt vad han uppgivit för 
avsikt att komplettera med en andra del av sitt 
arbete, som fyller denna lucka.

Om man väntar sig en motiv- och idéanalytisk 
behandling av begreppen kärlek och ära hos Ivar 
Lo, blir man alltså besviken. Inledningen förbere
der också läsaren illa på vad som väntar honom. 
Syftet har tydligen varit att genom en noggrann 
analys av Måna är död precisera innebörden av


