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280 Recensioner av doktorsavhandlingar

»sitt stora tunga ämne» under tidigaste författarår, 
innan han slutligen fann sitt ämne i Godnatt, jord 
C193 3)· Legeringen av de tre ämnessfärerna fram
träder fint i ett samtida brev till Bonniers (6/8 
1933), som kunnat anföras i avhandlingen: »Sörm
land har aldrig haft några författare, men detta är 
en bok om den sörmländska jorden. Den är ro
mantik och realism på samma gång, så som jag tror 
att skildringen av fattiga människor måste skrivas. 
Jag har hela tiden skjutit upp med att skriva om 
denna statarnas värld, som omgav mig då jag var 
ung, därför att jag alltid funnit, att den legat mig 
för nära. Nu har jag vågat försöka ...»

Det sjätte kapitlet ägnar författaren åt den nya 
upplaga av Måna är död som utgavs 1944 i FiB:s 
folkboksserie. Ändringarna i denna upplaga rör 
framför allt beskrivningen av en enkel kvinna ur 
lantarbetarproletariatet, och Holmgren visar att de 
går i idealiserande riktning, vilket tyder på att Ivar 
Lo efter den storartade romanen Bara en mor, hyll
ningen till statarkvinnan, velat sopa undan de 
mindre sympatiska drag som tidigare vidlådit ge
stalten. Följande kapitel behandlar äran som be
grepp, dess demokratisering och olika innebörder 
för den unge Ivar Lo. Det är genomgående mycket 
intressant att läsa. Men i stället för diverse brode
rier king Tegnérs och Runebergs ärebegrepp kun
de författaren här mer lagt tonvikten vid den psy
kologiska bakgrunden till proletärens och autodi
daktens äregirighet. Och när han finner att statar- 
skildringen i Godnatt, jord färgats av aristokratisk 
ancien régime och framstår som ett äreminne över 
statarklassen, verkar det rejält historiskt missvi
sande. Statssystemet existerade ju fortfarande, 
statarna slog ännu baronernas säd, och skildringen 
är laddad av indignation över den sociala och eko
nomiska misär de tvingades leva i.

Ola Holmgrens ambitioner att framställa det så 
att Ivar Lo transformerar sin privata ära i de 
mångas ära, dvs. statarnas, leder honom fel i slut
kapitlen. Det framgår av slutavsnittet om Astro
nomens hus. Han avser där att beskriva Ivar Los 
»sakliga framställningskonst», vilket förbluffande 
nog sker under rubriken »den metaforiska dis
kursen». Men han behandlar inte alls de essäis
tiska kapitel i romanen som har rubriker som 
»Presentation av begreppet ära», »Mitt umgänge 
med begreppet ära», »Ärans förverkligande» etc. 
Och äran, det är för Bo Propst och Ivar Lo den 
personliga ryktbarheten. Ingen svensk bok ger en 
så grundlig bild av ryktbarhetens villkor. »Jag för
svarar fortfarande äran», säger Bo Propst i slut
kapitlet, »tron på äran är pålitlig. Den är vår mest 
slitstarka chimär.» Men hela denna aspekt har för
trängts i Ola Holmgrens framställning och man får 
hoppas att den rättas till i en kommande fortsätt
ning på arbetet.

Det är följaktligen en sorts idealiserande her-

meneutik vi finner i Ola Holmgrens avhandling, 
och det är nästan symptomatiskt att han inled
ningsvis anför definitioner av »kärlek» och »ära» 
ur Nordisk Familjeboks andra upplaga från seklets 
början. Är det nu en fruktbar väg för litteratur
forskningen att gå att förbättra diktarnas verk och 
ambitioner? Det kan ifrågasättas. Det är nog en 
viktig erfarenhet att det litterära konstverket mår 
bäst av att stå för vad det står, utan förgyllning 
eller övertolkning. Men kvar står intrycket att 
Ola Holmgren skrivit en begåvad och sympatisk 
bok, som förtjänar att diskuteras för sina okonven
tionella grepp.

Ingemar Algulin

Rolf Blom: Folke Fridell. Proletärförfattare. En stu
die i Folke Fridells författarskap fram till omkring 
1930. LTs förlag. Sthlm 1978.

Rolf Blom heter författaren till den första dok
torsavhandlingen om proletärdiktaren Folke Fri
dell. Blom tar huvudsakligen upp Fridells 40-tals- 
produktion, och här är det främst det politiska 
budskapet som intresserar honom. Han har funnit 
att Fridell tidigt framfört idéer som först på senare 
tid fatt ge nom slagskraft, och ett av hans mål är att 
belysa detta och på så sätt ytterligare aktualisera 
Fridells författarskap. Blom ägnar också ett ganska 
betydande utrymme åt de debatter som Fridells 
böcker och artiklar gav upphov till.

Blom påpekar i sitt förord att det finns åtskilliga 
förbindelselänkar mellan Fridells eget liv och hans 
romaner, och i ett första kapitel presenterar han 
en kortfattad biografisk undersökning, som gäller 
författarens barndoms- och ungdomsår. Han har 
här haft ganska stora svårigheter, källkritiskt sett, 
eftersom han i mycket hög grad har varit hänvisad 
till berättande källor, främst till uttalanden av för
fattaren själv och till dennes litterära arbeten, var
vid bland annat de sena verken Dag som ovan och 
Nattfjäril kommit till användning. Så långt sig göra 
låter har Blom kontrollerat uppgifterna i utomlig- 
gande källor. Allt som allt ger Bloms utredning ett 
vederhäftigt intryck, och vi får veta mycket av 
intresse. Fridell, som föddes i ett knekttorp i det 
småländska samhället Lagan år 1904, synes i stor 
utsträckning ha sin mor att tacka för att han fatt 
sinnet inriktat mot det litterära. Hon satt nämligen 
på kvällarna och läste högt för barnen; Fridell me
nar själv att hon i praktiken läste ut ett helt soc
kenbibliotek. Men när han blev äldre och började 
arbeta på fabriken — Smålands yllefabrik i Lagan 
— gällde det att tillägna sig en annan, tuffare stil, 
och då avstod han från allt läsande. Det passade 
inte in i det nya livsmönstret. Först när han på
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grund av en nära anhörigs bortgång av konventio
nen bjöds att hålla sig hemma och inte vara ute 
med kamraterna återvände han till litteraturen. Av 
särskild betydelse blev nu bekantskapen med Dos- 
tojevskijs roman Bröderna Karamasov. Blom visar 
att Fridell redan som mycket ung kom in i det 
lokala föreningslivet. Att han blev syndikalist har 
en ganska självklar orsak: i Lagan var den enda 
fackföreningen syndikalistisk. Han kom att enga
gera sig även i nykterhetsrörelsen och kooperatio
nen. Blom missar emellertid här ett viktigt fak
tum. Just i denna trakt förekom nämligen ett för 
landet unikt samarbete mellan konsumentkoope
rationen och lantbrukarnas producentkoopera
tion. Att man här praktiskt har prövat idéer be
släktade med dem Fridell gör sig till talesman för i 
sina verk är ett förhållande av allra största intresse.

Blom visar att föreningslivet kom att få en gan
ska märklig betydelse för Fridells framtida roll 
som författare: Fridell fungerade under många år 
som sekreterare i fackföreningen och där övade 
han upp en nästan fabulös förmåga att referera 
debatter. Han kunde återge vad som sagts prak
tiskt taget ordagrant utan att ha någon som helst 
kännedom om stenograf!. Dessa skrivövningar bi
drog uppenbarligen till att lägga en viss grund för 
hans senare litterära insatser.

Ett kapitel i Bloms avhandling gäller syndika- 
lismen och anarkismen — alltså det idékomplex 
som har fått en särskild betydelse i Fridells dikt
ning. Framställningen är klar och pedagogisk, även 
om det finns plats för några anmärkningar. Med all 
rätt sätts Peter Kropotkin i centrum. Han hade 
stor påverkan på Fridell, liksom fallet var med 
flera andra proletärdiktare. För Fridells del betyd
de Kropotkins Inbördes hjälp speciellt mycket, 
eftersom han fick bekantskap med boken vid en 
tidpunkt då intresset för anarkismen och syndika- 
lismen markant hade minskat i hans hemtrakt. Fri
dell kände sig ganska ensam med sina idéer och 
därför behövde han det effektiva stöd han nu fann 
i Kropotkins framställning. Kropotkin vänder sig 
som bekant mot föreställningen att antagonismen 
och den ständiga kampen är villkor för framåtskri
dandet. I stället betonar han samarbetets, den in
bördes hjälpens, stora värde. Blom påpekar helt 
rätt att Kropotkin härvid mera vände sig mot 
Darwins uttolkare, Huxley och andra, än mot 
Darwin själv, men Blom har ändå missuppfattat 
honom på en vikdg punkt. Blom hävdar att »Kra- 
potkin sätter inbördes-hjälp-principen före kam- 
pen-för-tillvaron-principen som avgörande ut- 
vecklingsfaktor». Emellertid existerade för Kro
potkin inget sådant motsatsförhållande. Han såg 
nämligen inbördes hjälp som ett effektivt medel i 
kampen för tillvaron, »detta ord fattat i sin vid
sträckta Darwinska mening — icke som en kamp 
om blotta existensmedlen utan som en kamp mot

alla de naturvillkor, som äro ogynnsamma för ar
ten» som det heter i avslutningskapitlet till hans 
berömda bok. Det var framför allt Huxleys över
betoning av individernas inbördes kamp Kropot
kin vände sig mot.

Vad gäller Kropotkins intresse för senare tiders 
organisationer för gemensamt arbete och gemen
samt ägande nämner Blom de exempel i Inbördes 
hjälp som hämtats från Frankrike och Schweiz, 
men han glömmer vad som för Kropotkin synes ha 
varit det viktigaste av allt: den ryska bykommunen 
och den ryska organisationstyp som kallas artel, 
vilken han själv hade kännedom om från sin tid i 
Sibirien, ett slags informell kooperation som hade 
stor utbredning bland människor i många skilda 
yrken.

Som en övergång mellan kapitlet om anarkis
mens och syndikalismens tankesystem och redo
görelserna för de litterära verken behandlar Blom 
i ett särskilt avsnitt Fridells politiska författarskap. 
Detta omfattar förutom tidningsbidrag även ett 
antal broschyrer och tar upp aktuella samhällspro
blem i syndikalismens anda. Fridell riktar sig mot 
storkapitalet men i ännu högre grad mot social
demokratin och LO. Den socialdemokratiska 
ordningen leder steg för steg till ett halvto tali tärt 
system, menar han. Rätten till arbete och friheten 
från nöd blir någorlunda säkrade, men åt ägande- 
frågorna och andra viktiga problem kommer 
ingenting tillräckligt positivt att göras. »Syndika- 
lismen däremot ser sitt mål realiserat endast den 
gången arbetarna ha full kontroll över produktio
nen och driva denna i egen regi och i fritt samarbe
te», skriver han i en broschyr med titeln Är »rät
ten till arbete» nog (1944). Kommunismen för
dömer han på grund av dess auktoritära inriktning, 
vilken gör frihet och demokrati omöjliga. Blom 
påpekar att de tankar man här möter återkommer i 
olika skepnader i de litterära verken.

I avsnittet med titeln Tack för mig — grotte
kvarn hade åtminstone jag väntat mig att finna en 
analys av det rubricerade diktverket. Men Blom 
nöjer sig med att redogöra för bokens tillkomst
historia. Eftersom han har satt upp som ett av sina 
mål att aktualisera Fridells författarskap hade det 
verkligen varit på sin plats att ge en ordentlig 
presentation av detta arbete. Medan de övriga 
verk Blom ägnar uppmärksamhet redan har vunnit 
ett ganska allmänt erkännande är detta inte alls 
fallet med Tack för mig — grottekvarn, även om 
det stadium numera passerats som representera
des av Sven Stolpes okänsliga och hänsynslösa 
kommentar då boken kom ut: »Hur förlaget har 
kunnat godkänna en så erbarmligt talanglös skrift 
är en ren gåta». Emellertid är redogörelsen för 
tillkomsten i sig välgjord. En intressant uppgift är 
att Tack för mig — grottekvarn, som kom ut 1945, 
hade skrivits långt tidigare. En version med titeln
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Ett människobarn hade erbjudits Bonniers redan 
1937 men refuserats. Romanens andra hälft publi
cerades under titeln Fattig barndom i Arbetaren 
1941.

Tyngdpunkten i avhandlingen ligger i analyser
na av Död mans hand (1946), Greppet hårdnar 
(1948) och Syndfull skapelse (1948). Här får vi 
däremot veta ytterst litet om tillkomsten. Blom 
har till exempel tydligen inte alls observerat att 
Död mans hand tillkom på ett synnerligen ovanligt 
sätt. Fridell har i en bandinspelning som gjorts av 
Avdelningen för litteratursociologi i Uppsala be
rättat att boken kunde skrivas tack vare ett förhål
lande som på ett märkligt vis påverkade spinnarnas 
arbetssituation under krigstiden: man spann med 
en tillsats av 50 % cellull, och denna var så stark 
att det inte fanns mycket att göra för arbetaren. 
Spinnmaskinen skötte sig så gott som själv, och 
Fridell kunde sitta och skriva praktiskt taget hela 
sin roman på arbetstid! Endast renskrivning och 
vissa justeringar behövde ske hemma på kvällarna. 
Men produktionen gick som vanligt och arbetsgi
varen fick hela sin förtjänst, påpekar författaren.

Analysen av Död mans hand är i viktiga avseen
den välgjord. Romanens olika temata plockas 
skickligt ut och behandlas vart och ett för sig i 
delavsnitt: Far och son, Stad och land, Arbetar
hustrun, Lögnslöjorna skingras, En underlig varel
se i en underlig värld, Att vara med och dela och 
bestämma, Visioner om frihet, »Dyngmänniskor» 
och »skitfolk», Alternativ till kapitalismen. Ett 
särskilt delavsnitt ägnas även romanens titel och 
dess innebörd i det konstnärliga sammanhanget. 
Genom att Blom mycket hårt har koncentrerat sig 
på det politiska budskapet i boken skär han emel
lertid bort mycket som är väsentligt för helhets
bilden. Han går till och med så långt i sin begräns
ning, att en del resonemang bortfaller, som skulle 
ha varit av vikt även för en rätt förståelse av det 
politiska budskapet som sådant.

Trots att Blom i förordet påpekat att det finns 
paralleller mellan diktverken och författarens eget 
liv, och trots att han i ett kapitel lagt sig vinn om 
att ge läsaren viktiga biografiska informationer, så 
finns ingen som helst koppling till biografiska 
uppgifter i analysen. I vissa fall kan läsaren givetvis 
själv gå tillbaka till det tidiga kapitlet och jämföra, 
men detta blir ganska besvärligt och fungerar 
dessutom inte särskilt många gånger. Ibland söker 
man förgäves efter helt elementära uppgifter. 
Några exempel: Huvudpersonen David Bohm har 
ett mycket otrivsamt och tröstlöst arbete. Han är 
rivare, det vill säga han står vid en maskin som 
används för att riva upp gammalt ylle för återan- 
vändning. Det är det sämst ansedda av alla arbe
ten, det smutsigaste och tråkigaste. Fridell har 
själv betonat vikten av att en proletärförfattare 
verkligen vet vad han skriver om genom personlig

erfarenhet. De skildringar av rivarnas arbete han 
presenterar i romanen är också så initierade och 
skickliga att man kan gissa att Fridell själv utfört 
sådant arbete. Detta skulle man gärna velat veta 
något om i avhandlingen, men ingenting meddelas 
över huvud taget om vad Fridell gjorde i fabriken. 
En enda upplysning finner man som bildtext under 
en gruppbild: »Vid spinnmaskinerna. Folke Fri
dell andre man från höger.» Men i den nämnda 
bandinspelningen berättar Fridell att han faktiskt 
utfört nästan alla arbeten på en yllefabrik. En kort 
tid har han även varit rivare.

När det gäller miljöskildringen mera i stort fin
ner man ganska snart att det inte kan röra sig om 
Smålands yllefabrik i Lagan. Detta är inte ett sam
hälle på landsbygden utan en ganska stor stad. 
Huvudpersonen är anställd på en hårt mekanise
rad fabrik med rigorös kontroll: till och med läng
den på arbetarnas toalettbesök registreras. Vilken 
erfarenhet hade då Fridell av sådana arbetsförhål
landen? Även nu får man gå till andra framställ
ningar än Bloms avhandling för att få veta verklig
hetsbakgrunden. Det visar sig därvid att Fridell 
aldrig arbetat i Borås, som skildringen sannolikt 
avser. Och om förhållandena på arbetsplatsen i 
Lagan berättar han i en artikel skriven 1948: »Min 
arbetsplats var aldrig riktigt dålig och den blev 
bara bättre med åren. Många fabriker finns säkert 
inte — kanske inte någon — där arbetarna hade det 
så fritt; där de fick röra sig under fria former och 
ägde ledningens förtroende. Kanske var det vet
skapen om förhållandena på andra fabriker där 
kontroll och övervakning drivits i höjden som 
jämfört med de egna upplevelserna ledde fram till 
mitt sätt att reagera mot fabriksdressyren sådan 
den håller på att ta form. Att vantrivseln finns ändå 
är ett systemfel som ingenting annat än produ
centkooperationen kan rucka på. Om den nu går 
att genomföra eller hinner ta form innan atomkri
get gör slut på civilisationen.» Död mans hand är 
alltså snarast en reaktion mot den framtida utveck
ling som ännu inte har nått författarens egen ar
betsplats men som han vet har börjat göra insteg 
på andra håll. Det är en varnande och väckande 
framtidsversion, inte någon reportageartad be
skrivning av förhållanden som Fridell i detalj själv 
upplevt. Om detta får man ingen klar uppfattning i 
Bloms bok, vilket onekligen är en brist.

Liksom Blom i sin analys avstår från direkta 
jämförelser med Fridells biografi släpper han i hög 
grad också det idéresonemang han tidigare varit 
inne på. Kropotkins namn förekommer inte alls i 
detta sammanhang, trots att många intressanta 
jämförelser skulle ha kunnat göras mellan idéin
nehållet i Död mans hand och exempelvis Inbör
des hjälp. Däremot visar han i flera fall mycket 
förtjänstfullt överensstämmelserna mellan Fridells 
rent politiska produktion och hans litterära.
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Vad personskildringen beträffar är det enligt 
min mening uppenbart att Fridell har låtit sina 
gestalter representera olika livshållningar, olika 
förhållningssätt gentemot arbetssituationen, eller 
om man så vill skilda stadier på vägen till insikt. 
Där finns pingstvännen, som är likgiltig inför alla 
missförhållanden, ja snarast ser dem som en vinst 
eftersom de ökar intäkterna i hans himmel, där 
finns tidsstudiemannen, som helhjärtat stöder fab
rikens intressen, där finns huvudpersonens söner, 
som intar en lugnt trotsande attityd och därför ger 
hopp för framtiden, där är den gamla arbeterskan 
Lotten, som drivits så långt av ofriheten att hon 
intensivt hatar maskinmiljön, och där är huvud
personen själv med sin osäkra, prövande attityd. 
Personerna i verket har representativa funktioner 
på ett sätt som för tanken till Bröderna Karama- 
sov, den bok Fridell ju enligt egen utsago satte 
särskilt högt. Detta framkommer inte av Bloms 
analys, och inte heller tar han upp alla de konflik
ter mellan individerna som är avgörande för det 
politiska skeendets utveckling. Han nämner ex
empelvis inte alls den vilda strejk som blir följden 
av att huvudpersonens son Urban våldsamt reage
rar mot tidsstudiemannens överlägsna herreman
nas til.

Blom ger oss heller ingen bild av den friska, 
burleska folklivsskildring som ramar in berättelsen 
i Död mans hand. Vi får ingenting veta om allt det 
som föregick eller inledde huvudpersonens tid på 
fabriken: om de båda älskarinnor han övertar efter 
sin far, om de säregna släktskapsförhållanden som 
blir följden av dessa förbindelser, om det hårdhän
ta mötet med stadsmiljön, om pennalismen, den 
långsamma anpassningen och resignationen. Blom 
nämner visserligen några gånger att det finns hu
moristiska inslag i framställningen, men han ger 
oss inga exempel, och det är synd eftersom den 
som läser avhandlingen utan att samtidigt ha till
gång till Fridells arbeten får uppfattningen att för
fattaren är mycket torrare och mer ensidigt poli
tiskt inriktad än han i själva verket är. Fridell är 
något så ovanligt i svensk litteratur som en bety
dande humorist. Hans skojfriska och underfundi
ga folklivsskildring associerar i viss mån till skriv
sättet hos en annan smålänning, Mojökarnas för
fattare J. A. Göth. Kvalitetsmässigt står den för 
övrigt knappast tillbaka för de bästa alster som 
Fritiof Nilsson Piraten presterat på området.

Vad beträffar analyserna av Greppet hårdnar 
och Syndfull skapelse kan det konstateras att 
Blom inte heller här berikar sina tolkningar med 
biografiska eller idéhistoriska upplysningar. I ana
lysen av Greppet hårdnar finns för övrigt en lucka 
som känns något besvärande. I romanen ägnar 
Fridell stor uppmärksamhet åt tidsstudiemannens 
fortsatta öden. Denne unge teknokrat hade gått 
mycket långt för fabrikens bästa: han hade ställt

om temperaturen i arbetslokalen så att den blev 
perfekt för maskinerna; att det samtidigt blev för 
kallt för människorna spelade mindre roll. Med 
stor tillfredsställelse upptäcker han att han lyckats 
trimma arbetarna att på sekunden starta varje 
skift. Men det visar sig att han har haft en helt 
annan, mera positiv avsikt än arbetarna först trod
de. Han drömde om ett nytt, demokratiskt Hellas, 
där det tunga och trista arbetet inte skulle utföras 
av slavar som i Athén utan av maskiner. Men han 
fattar inte att människornas arbetsmiljö härvid så 
har fördärvats, att den blivit outhärdlig för de fles
ta. Först när Lotten, den gamla bittra fabriksarbe- 
terskan, förlorar förståndet av vantrivsel inser han 
vart han är på väg. Skildringen av tidsstudieman
nen är ett mycket viktigt inslag i boken, vilket 
klart framgår vid en jämförelse med Fridells dek
laration i broschyren Ar »rätten till arbete» nog. 
Han skriver där att begreppet arbetare inte enbart 
far begränsas till dem som arbetar med sina hän
der. Ett samarbete måste ske mellan »handens och 
hjärnans arbetare». Problem knutna till förmän
nen och teknikerna måste mera uppmärksammas. 
Beträffande teknikerna säger han: »Efter genom
gångna studier äro dessa unga människor färdiga 
att erövra världen. Ambitiösa och öppna för kun
nande och framtid börja de i sin bana i tron att de 
ska uträtta storverk i framåtskridandets och 
mänsklighetens tjänst. Men i regel blir det någon
ting helt annat. De trängas in i industrin. Deras 
omfattande framtidsplaner skymmas av kapitalis
ternas profithunger. Deras herrar — lika väl som 
arbetarnas — strunta i både framåtskridande och 
mänsklighet. På deras vapensköld står endast 
ordet profit. Syftet är inte främst att producera en 
vara med hög kvalité och moderat pris; syftet är att 
göra pengar.»

Likaså missar Blom i analysen av Syndfull ska
pelse vissa inslag som skulle ha varit av värde för 
hans undersökning av frågan hur det politiska 
budskapet litterärt gestaltas. Här förekommer till 
exempel en mycket sympatiskt tecknad person: en 
fiskare från Bohuslän som med sitt enkla, värdiga 
uppträdande på ett mycket fördelaktigt sätt skiljer 
sig från de förborgerligade, snävt formellt sinnade 
fabriksarbetarna. Förklaringen till denna idealise
ring är inte svår att finna: just bland fiskarna på 
Västkusten fanns en producentkooperation av det 
slag Fridell önskade. Var och en hade sin lott i 
fiskelagen, allt ägdes i regel gemensamt, ledare 
saknades ofta eller var det blott till namnet. Såda
na inslag i skildringen är viktiga när det gäller att 
se hur Fridell fungerar som författare, hur han till 
ett litterärt plan i åskådlig form översätter innehål
let i sina idéer.

På det hela taget är dock Bloms analyser även av 
dessa verk goda. Han ger oss i många fall informa
tioner som övertygande klarlägger idéinnehållet
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eller underlättar förståelsen av de litterära kvalité
erna i verken. Som särskilt förtjänstfulla vill jag 
nämna två utredningar: dels en beskrivning av Fri
dells inställning till maskinkulturen som han gör i 
analysen av Greppet hårdnar — och där det fram
går att Fridell långt ifrån är någon maskinfiende 
eller »maskinkrossare» som många påstått — dels 
den bild han i sin analys av Syndfull skapelse ger 
av Fridells förhållande till det religiösa språket. 
Blom lyfter också på ett skickligt sätt fram Fridells 
intresse för språket som värdeladdat informa
tionsmed el: särskilt i Greppet hårdnar gör huvud
personen semantiska reflexioner som röjer Fri
dells djupa insikt i debatteknik och argumenta- 
tionsmetoder.

Fridell publicerade 1947 i Folket i Bild en arti
kel Arbetarna och proletärdikten, som väckte stor 
uppmärksamhet. Här lämnar Fridell en program
förklaring, både för sitt eget författarskap och för 
vad han kallar »den nya proletära diktningen». 
Han påpekar att den äldre proletärdiktningen 
»som en gång mottogs med entusiasm» nu var 
mogen för en förnyelse: »Den gamla proletärdikt
ningens signum var protesten mot fattigdomen. 
Dess enda uppgift ligger i det registrerande, histo
riskt relaterande reportaget. Som impulsgivare 
och visionär framtidsskapare saknar den värde i 
allt väsentligt.» Svar kom från andra proletärför
fattare; av dessa protesterade Ivar Lo-Johansson 
starkt mot vad han uppfattade som ett angrepp på 
den äldre proletärdikten, medan Jan Fridegård var 
den som mest helhjärtat stödde Fridell i hans åsik
ter. Senare återkom Fridell med ännu en artikel, 
där han närmare förklarade vad han menat. Något 
angrepp på sina föregångare hade han minst av allt 
önskat, han hade tvärtom talat för en fortsättning 
och ett fullföljande. Blom refererar mycket 
knapphändigt denna debatt, vilket gör att bilden 
av vad som hände blir ofullständig. Det hade också 
varit lämpligt att till närmare studium ta upp den 
viktiga frågan i vad mån Fridell verkligen åstad
kom en förnyelse av arbetardikten och på vilka 
punkter det i så fall skedde. Som det nu är blir 
Fridells plats inom proletärdikten föga belyst. Per
spektivet blir alltför begränsat och problemen blir 
aldrig riktigt angripna. Påståendena blir vaga eller 
direkt felaktiga, som när Blom skriver: »Det är 
också rimligt, att det just är Ivar Lo som känner sig 
orättvist bedömd eftersom han, kanske han ensam 
i sin författargeneration kan göra anspråk på att 
litterärt ha gestaltat en arbetarklass’, statarnas, 
brist på människovärde.» Att författare som Moa 
Martinson, Jan Fridegård, Josef Kjellgren och 
även Harry Martinson effektivt hade belyst bris
ten på människovärde i det gamla Fattigsverige är 
så uppenbart, att vidare kommentarer är onödiga.

Medan den viktiga frågan om Fridells position 
inom proletärdikten alltså ägnas ett alltför knapp

händigt utrymme blir andra frågor, till exempel 
den samhällsdebatt som föranleddes av Fridells 
arbetsplatsbeskrivningar, desto grundligare be
handlade. Även om detta i sig är intressant, är 
avhandlingens utförlighet på detta område ändå 
inte riktigt befogad. Likaså är de kommentarer 
som kritikern Erik Goland har gjort till Fridells 
författarskap knappast av den arten att de behöver 
motivera ett eget kapitel. Här hade det varit möj
ligt att vinna utrymme för behandling av andra 
frågor.

Gång på gång i avhandlingen understryker 
Blom att Fridell är realist, men han talar inte när
mare om vad han menar. Eftersom han inte defmi- 
tionsmässigt gjort klart vad han avser är denna 
term föga upplysande och kan rent av bli häm
mande för läsarens uppfattning om Fridell. I den
nes verk finns visserligen betydande inslag av det 
vi i vardagsspråket i allmänhet torde förknippa 
med ordet realism, men där finns också så mycket 
annat: visionerna, raljeriet, de fritt skapade fiktio
nerna, det lekfulla spelet med parallellt löpande 
och kontrasterande motiv. Direkt olyckligt är det 
när Blom avslutar hela sin avhanding med ett citat 
från Georg Lukåcs, där det heter att de stora rea
listerna under den redan utvecklade kapitalismen 
bara kan skildra tillvaron på ett sätt: »Eftersom de 
är underkastade sin tids villkor och önskar vara 
stora realister, kan de endast skildra det dishar
moniska, sönderslitna livet, ett liv, som utan för
barmande trampar ner allt det sköna och storslag
na hos individen, och — värre ändå — förstör 
förutsättningarna för dessa egenskaper, korrum
perar dem och drar ner dem i smutsen. Det resul
tat dessa realister når fram till måste bli att det 
kapitalistiska samhället är ett stort likbål över den 
mänskliga äktheten och storheten, att kapitalis
men i enlighet med Balzacs bittert ironiska ord 
förvandlar individerna till antingen kassörer eller 
mutkolvar — dvs antingen till utnyttjade dum
bommar eller till skurkar.» Blom menar att citatet 
karakteriserar de stora verken i Fridells 40-tals- 
produktion. Det är dock endast en sida av Fridells 
författarskap under denna tid som täckes, mer el
ler mindre bristfälligt, av ett citat som detta. Han 
är en alltför mångfasetterad diktare för att fa plats i 
en så enkel karakteristik. Genom sin placering 
som sammanfattande och generaliserande slutsats i 
avhandlingen bidrar citatet till att ge en alltför 
beskuren bild av författaren och hans verk.

Bloms avhandling börjar ganska brett, men den 
smalnar väsentligt när undersökningen hinner 
fram till de viktiga analyserna. Detta förtar givetvis 
en del av de effekter som hade kunnat utvinnas 
med arbetet. Ändå måste totalintrycket av fram
ställningen bli klart positivt: den innehåller så 
mycket intresseväckande stoff och tillhandahåller 
så många friska slutsatser att man med glädje tar
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del av denna bok. Avhandlingen är dessutom skri
ven på ett rakt, ärligt sätt, utan alla terminologiska 
dekorationer eller andra onödiga konstigheter. 
Det är här fråga om en pionjärgärning, en grund
läggande undersökning gällande en central gestalt 
inom proletärdiktningen, arbetaren som i bokstav
lig mening satt vid spinnmaskinen och skrev ett av 
den svenska 1900-talslitteraturens märkligare 
diktverk.

Ebbe Schön

Torsten Rönnerstrand, Fagerbergs Höknatt. En dik
tares världsbild och dess gestaltning i en roman. Allfo
to. Gbg 1976.

Torsten Rönnerstrand har i sin avhandling för dok
torsexamen ställt sig en både lockande och svår 
uppgift, att idéhistoriskt belysa Fagerbergs debut
roman Höknatt. Uppgiften är lockande därför att 
det rör sig om en roman som ropar på idéhistorisk 
tolkning och belysning och om en författare som 
genom sitt övriga författarskap, inte minst genom 
sina essayer, lämnat ett rikt material som ger led
trådar åt dem som vill tränga in i åskådningen bak
om verket. Svårigheterna sammanhänger främst 
med romanens komplicerade uppläggning och be
rättar te k ni ska genomförande, den vimlar av allu
sioner och kryptiska formuleringar. Det råder in
get tvivel om att Rönnerstrands energiskt genom
förda undersökning fixerat viktiga idéhistoriska 
sammanhang och lämnat förklaring till många el
jest svårtolkade paruer i romanen. Avhandlingens 
underrubrik, En diktares världsbild och dess ge
staltning i en roman, markerar den idéhistoriska 
aspekten, men det andra ledet (»dess gestaltning i 
en roman») har på ett olyckligt sätt försummats 
eller givits en utformning som måste sägas vara 
missvisande. Bokens första hälft (bortsett från ett 
par korta inledande avsnitt om romanens motta
gande och om Fagerbergs bildningsgång) har fått 
rubriken »Vad händer i Höknatt»\ i bokens senare 
hälft behandlas romanens världsbild och dess bak
grund. Eftersom den hälft som behandlar vad som 
händer i Höknatt huvudsakligen tar upp de tankar 
och idéer som förekommer i boken och dessa 
svårligen låter sig beskrivas utan hänvisning till 
källorna hos Jung, Nietzsche, Frazer, Joyce, Vico 
och andra, så blir genomgången av världsbilden i 
avhandlingens senare hälft med nödvändighet en 
serie upprepningar. (Överhuvud är Rönnerstrand 
inte rädd för att komma tillbaka till samma sak i 
lätt varierad formulering.) Jag börjar med en 
granskning av kapitlet om världsbilden.

Fagerberg diskuterar livsåskådningsproblem i 
alla sina böcker och en inomkomparativ belysning 
av problemen i romanen är nödvändig. Framför

allt är den märkliga essay, Finnegan och det öde 
landet, som Fagerberg publicerade i Poesi 1950, 
sju år före romandebuten med Höknatt, utomor
dentligt viktig, liksom den sexton år efter Höknatt 
tryckta resonemangs- och essayboken Bronshäs
tarna (1973). Rönnerstrand använder båda som 
källor för Fagerbergs världsbild. Beträffande 
Bronshästarna är han tveksam om han vågar an
vända den som stöd för tolkningen av Höknatt 
eftersom den utkom sexton år senare och dess
utom färdigställdes efter att Fagerberg läst första 
utkastet till Rönnerstrands avhandling. Han anser 
sig kunna använda den eftersom dess »uppgifter 
om individuationen i regel överensstämmer myc
ket väl med Jungs egna» (s. 221). Detta resone
mang är givetvis irrelevant som källkritiskt argu
ment. Men Bronshästarnas framställning är natur
ligtvis viktig av andra skäl.

Att den nämnde psykologen C. G. Jung spelat 
en central roll för Fagerbergs livssyn står över allt 
tvivel. Debutessayens titel hänvisar till två litterära 
verk, Joyces Finnegans 'Wake och Eliots The waste 
land. Även om mycket i essayen handlar om 
Joyces verk och tar upp tanketrådar som Joyce 
hämtat från olika håll (Vico, Nietzsche), så är den 
väsentligen ett diskussionsinlägg i kulturdebatten, 
debatten om vår civilisation, teknik, kultur. Pro
blemet är fixerat i titeln: det rör sig om det »öde 
land» som vår civilisation hamnat i och Fagerberg 
försöker att bryta detta dödläge med hjälp av 
Joyces sista verk. Att han kan göra detta samman
hänger med att han till grund för alla resonemang i 
essayen och för alla analyser av Joyces verk lägger 
teorier som han hämtat från Jung. Fagerberg kom 
redan under studieåren i slutet av 30-talet i kon
takt med djuppsykologien och det är riktigt som 
Rönnerstrand skriver att den fungerade »som 
språngbräda för flera centrala resonemang» i Fin- 
negan-essayen (s. 11). I själva verket är Jungs 
idéer ett slags minsta gemensam nämnare i Fager
bergs livssyn. Och det program för både litteratur 
och civilisation i allmänhet som Finnegan-essayen 
utmynnar i, är närmast hämtat från Jung. I Brons- 
hästarna ger Fagerberg själv den bästa samman
fattningen av vad han fann vara det väsentliga hos 
Jung: »Människan skall höja sig ur sitt omedvetna 
tillstånd, det vill säga den blint levande massan, 
och bli en särpräglad individ. Hon måste medvetet 
förstå sin situation och medvetet förverkliga de 
möjligheter som finns latenta i det omedvetna.» 
(Fagerberg, Bronshästarna, 1974, s 113 f). Fager
berg poängterar att det inte gäller ett predikande 
av det omedvetnas supremati, inte att rationell 
klarsyn skall ersättas eller undanträngas av impul
serna från det omedvetna, varken från det person
ligt omedvetna eller från det kollektivt omedvet
na. Å andra sidan får det medvetna förståendet 
inte leda till en steril intellektualism som förlorat


