
Samlaren
Tidskrift för

svensk litteraturvetenskaplig forskning 

Årgång ioo 1979

Svenska Litteratursällskapet

Distribution: Almqvist & Wiksell International, Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa 

en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel. 



REDAKTIONSKOMMITTÉ

Göteborg: Peter Hallberg 

Lund: Staffan Björck, Carl Fehrman 

Stockholm: Inge Jonsson, Kjell Espmark 

Umeä: Magnus von Platen

Uppsala: Gunnar Brandell, Thure Stenström, Lars Furuland

Redaktör: Docent Ulf Wittrock, Litteraturvetenskapliga institutionen, 

Humanistiskt-Samhällsvetenskapligt Centrum, Box 513, 751 20 Uppsala

UTGIVEN MED UNDERSTÖD AV

HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FORSKNINGSRÅDET

ISBN 91-22-00365-7 (häftad) 

ISBN 91-22-00367-3 (bunden) 

ISSN 0348-6133

Printed in Sweden by 

Almqvist & Wiksell, Uppsala 1980



Övriga recensioner 319

roth en kritik mot Egil Törnqvist som hävdat att 
det är det episka ursprunget som gett dramat Bö
deln dess djärvhet i formen. Lagerroth hävdar i 
stället att djärvheten »helt» är »bestämd av rela
tionen till den teater» för vilken dramatiseringen 
gjordes och till regissören, Lindberg (not till s. 
282 på s. 402 f).

En rad invändningar finns att göra:
1. Som Lagerroth nämner finns den dramaver

sion Lagerkvist utformade 1934 och som Lindberg 
utgick från bevarad. Förutom de ex. på Drottning
holms teatermuseum Lagerroth hänvisar till finns 
ytterligare ex. på KB. I konsekvens med vad som 
sker i de övriga kapitlen borde denna version ana
lyserats och detta lika utförligt som de övriga dra
merna. Att före Lindbergs inscenering i stället föra 
in 1956 års tryck är enbart förvirrande. Därmed 
inte sagt att det inte är intressant att få reda på hur 
Lagerkvist i den tryckta texten tagit intryck av 
uppsättningarna.

2. Den anteckning av Lagerkvist om en trilogi 
som Lagerroth hänvisar till ger inget som helst 
stöd för att Bödeln tänkts som drama. Vad som 
skulle vara tredje del lämnas helt öppet.

3. Det är i handskriftsmaterialet till den episka 
versionen på KB man far insyn i Bödelns framväxt. 
Man finner av en serie på fem små vaxduksböcker 
hur Lagerkvist fascinerats av Bödelsgestalten och 
funderat på att konstnärligt utnyttja den i skilda 
sammanhang, bl. a. för nya Onda sagor (KB L 120 
17:2 s. 143 och 32: 1 s. 17). Så småningom upp
står idén med Bödeln som central gestalt i ett helt 
verk och jag har inte kunnat finna annat än att det 
då hela tiden är fråga om ett episkt verk, ett tag en 
novellsamling. Ett tidigt uppslag är att olika döds
dömda sista natten berättar om sina liv för bödeln, 
här har inslaget med Kristus i den fullbordade 
berättelsen och i det fullbordade dramat sitt ur
sprung. Mycket tidigt i anteckningarna finns dess
utom tanken att sammanföra medeltid och nutid 
och även idén att hätsk ironi skulle riktas mot 
nazismen (KB L 120 32:2, spec. s. 1 ff, 19 ff, 30). I 
Lagerkvists anteckningar kan man sedan följa hur 
gestaltningen gradvis förändras -  bland annat un
derintryck av hans kulturhistoriska studier. Det är 
egendomligt att Lagerroth anser sig kunna uttala 
sig om Bödelns framväxt utan att ta hänsyn till det 
material som finns.

4. Lagerroth tar ej upp till behandling — näm
ner inte ens — att det exemplar av berättelsen där 
Lagerkvist påbörjat dramatiseringen finns bevarat 
(KB L 120: 32). För att besvara den fråga där hon 
polemiserar mot Törnqvist — den om det episka 
ursprunget bidragit till djärvheten i dramats form 
— borde det varit naturligt att studera Lagerkvists 
dramatiseringsarbete med hjälp just av det 
nämnda exemplaret. En jämförelse med Lindbergs 
motsvarande hade förmodligen varit givande. Att

utan att utnyttja källmaterialet kategoriskt påstå 
att djärvheten »helt» beror på relationen till Lind
berg och till den tilltänkta teatern är verkligen 
föga övertygande.

Sammanfattningsvis kan man säga att Lagerroth 
i Bödeln avsnittet hämtat många intressanta notiser 
ur KB-samlingen, men att hon endast i begränsad 
omfattning tagit hänsyn till vad det materialet vi
sar. Man kan ha all förståelse för att hon haft ett 
behov av begränsning, men en sådan begränsning 
borde ha lett till en motsvarande försiktighet i 
slutsatserna. I detta sammanhang bör dock fram
hållas att KB-samlingen långt ifrån är det enda 
källmaterial av denna typ som Lagerroth bygger 
sin framställning på. Utan att haft möjlighet att 
kontrollera det, vågar jag gissningen, att hennes 
användning av det källmaterial om Lindberg och 
Lagerkvist som hon länge haft i sin hand inte är 
lika diskutabel.

Mycket mer vore att säga om Lagerroths arbete 
som verkligen är på gott och ont. När man försö
ker kontrollera hur hon nått fram till sina resultat 
ger noterna ofta utmärkt hjälp, i vissa fall dock 
ingen alls. Någon gång känner man igen resone
mang från andra forskare men finner ingen hän
visning. Ett exempel på detta är uttalandet om 
Lagerkvists orientering mot ett slags mystik under 
19 1 5 (s. 37 f) som utan att det nämns nära ansluter 
till en av huvudidéerna i Urpu-Liisa Karahkas arti
kel Pär Lagerkvists Ångest och tysk' expressionism 
(TFL 1975:4, s. 22 f). Och nog borde Freddie 
Rocks uppslagsrika analys av Den svära stunden I i 
hans avhandling Tradition och förnyelse. Svensk 
dramatik och teater frän 1914 till 1922 (1977) ha 
varit värd större uppmärksamhet från Lagerroths 
sida än ett mycket kort avspisande i en not på s. 
392. Men till sist! Den kritik jag framfört får inte 
skymma undan att Lagerroths bok är en fascine
rande läsning och att det lönar sig att ta sig igenom 
alla de 400 sidorna.

Bengt Larsson

Thure Stenström: Romantikern EyvindJohnson. Tre 
studier. Walter Ekstrand Bokförlag. Uppsala 1978.

Professor Thure Stenström har blivit beskylld för 
att i sin bok om Eyvind Johnson på ett otillbörligt 
sätt ha utnyttjat sina elevers resultat. Anklagelsen 
har inte fatt stå oemotsagd. Frågan huruvida det 
uteslutande är resultatet av Stenströms egna vittra 
mödor, som ryms mellan pärmarna, får väl emel
lertid som Sven Rinman uttryckt det »den utom
stående /.../ lämna därhän».

Däremot finns det anledning att anlägga en 
principiell synpunkt. Stenströms bok har tydligen 
delvis tillkommit i anslutning till ett projekt ägnat
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åt Johnsons författarskap, i vilket ett antal dokto
rander varit engagerade. Det är märkligt att detta 
förhållande inte ens är noterat i Stenströms bok. 
Man tycker annars, att det skulle vara svårt att som 
handledare undertrycka en viss berättigad stolthet 
över att ha lyckats samla doktorander till gemen
samt arbete. Att det kan uppstå svårigheter i fråga 
om avvägningar och gränsdragningar är fullt natur
ligt men är sådant som måste lösas.

Romantikern Eyvind Johnson består av tre upp
satser, vilka behandlar »Eyvind Johnson och mu
siken», »Eyvind Johnson och utopierna» resp. 
»Eyvind Johnson och smärtans estetik». Sten
ström har alltså valt att behandla romantiken hos 
Johnson. Klokt nog definierar han inte ordet utan 
låter det stå för vissa rätt allmänna egenskaper och 
förhållningssätt -  klokt, därför att då kan han mes
tadels vara säker på att i någon mening ha rätt; 
men ibland är det mindre tillfredsställande, efter
som bevisföringen blir oklar då författaren rör sig 
med ett begrepp med svävande och alltför vid 
innebörd.

Den första uppsatsen ger exempel på detta. Av
sikten sägs vara att kardägga Johnsons relationer 
till musiken. Men »subsidiärt och successivt 
kommer läsaren», heter det vidare, »att redan i 
denna uppsats urskilja ett övergripande synsätt». 
Stenström vill teckna »Eyvind Johnsons romantis
ka profil» (16).

När Stenström väljer att behandla romantiken 
hos Eyvind Johnson, är det i mycket fråga om en 
förenkling i polemiskt syfte. Stenström har reage
rat mot en vedertagen och förenklad bild av John
sons författarskap och vill ge en motbild. Mot 
uppfattningen av Johnson som en »intellektets 
och lärdomens diktare» ställer han bilden av en 
»känslans och känslighetens kräsne prosaist». Han 
vill avlyssna det »spröda cembalospel», som tonar 
genom romanerna och finner »stora stråk av öm
het och vemod som har med romantik att göra». 
Dessa stråk är tydligast förnimbara i de avsnitt där 
författaren sänker rösten. Av musikens utövare 
har Johnson lärt »en diminuendons estetik».

Stenströms främsta källa har varit Johnsons för
fattarskap, men Stenström håller inte för uteslutet, 
att kontakter med privatpersonen Eyvind Johnson 
också har inspirerat vissa intryck och iakttagelser. 
Eftersom Stenström hade nära kontakt med John
son under de sista åren fram till dennes död, före
faller det naturligt att många synpunkter och in
fallsvinklar på Johnsons författarskap aktualiserats 
i deras samvaro. Detta kan givetvis inte vara en 
belastning eller ett fel i sig. Det avgörande är 
givetvis att man undviker att läsa in innebörder 
och synpunkter på romanerna, som saknar stöd i 
texten. Så vitt jag kan se har Stenström i stor 
utsträckning lyckats undvika sådana fällor

Stenström är medveten om riskerna. Han har

därför eftersträvat att i görligaste mån grunda sin 
framställning i »fakta och dokument av äldre da
tum, helst sådana som kan kontrolleras av alla, 
framför allt Eyvind Johnsons egen diktning». 
Stundom kompletteras framställningen av biogra
fiskt material.

Ibland gör sig emellertid Stenström skyldig till 
betänkliga kopplingar mellan Johnsons person och 
hans författarskap. I kapitlet om Johnson och mu
siken låter han gång på gång upplevelser, åsikter 
och stämningar hos diktade personer stå för John
son personligen. Som om roll, dialektik o. dyl. 
vore okända begrepp!

Stenström visar med hjälp av ett ansenligt bio
grafiskt material, att musikupplevelser och tankar 
om musik i flera romaner, t. ex. i Romantisk berät
telse, återgår på eller har motsvarighet i brev m. m. 
Så långt är allt väl. Men när huvudpersonen Olle 
Oper uppfattas som författarens alter ego och hans 
fördömande av jazzen som ett dekadensfenomen 
oreserverat görs till Johnsons eget, är åtminstone 
inte jag med längre.

En förutsättning för Eyvind Johnsons estetik är 
upplevelsen av att tillvaron är oviss och oöver- 
blickbar. Hjärtpunkten i Johnsons »självbiogra
fiska» romaner är ju att författaren inte ens känner 
sig själv eller sitt yngre jag helt. Skrivandet inne
bär ett försök att komma till rätta med denna 
situation. Om Gavin Orton har rätt i sin tolkning 
av namnet Olle Oper, skall detta läsas som »oper
sonligt» (71) -  alltså diametralt mot Stenströms 
tolkning. Enligt Orton är personerna i Romantisk 
berättelse »avsedda att representera stämningar och 
attityder på tjugotalet». Detta utesluter givetvis 
inte stämningarnas anknytning till Johnsons per
son, men det är principiellt felaktigt -  och trivialt-  
att på detta låta Olle Opers åsikter och stämningar 
bli ett led i Johnsons själsliga utveckling. För öv
rigt bör Stenströms synsätt strida mot Johnsons 
intentioner. Tar man bort citationstecknen från 
»självbiografi», bortfaller ju en viktig dimension i 
Johnsons författarskap.

Stenström visar, att Johnson varit mycket in
tresserad av musik och att musiken spelat en stor 
roll i romanerna. Samtidigt gör han helt klart, att 
Johnson »i det stora hela avstår från att överföra 
musikaliska former till litteratur». Detta anses 
närmast som »utslag av gott musikaliskt och litte
rärt omdöme». Diktares bollande med musikalis
ka termer -  och även »litteraturforskares försök 
att jaga dylika formparalleller» -  avslöjar ofta »rätt 
bristfälliga insikter i den musikaliska formläran».

Det är alltså inte musikaliska former i romaner
na som är Stenströms forskningsobjekt; han vill i 
första hand ta reda på »vad musiken betyder i 
Eyvind Johnsons verk, den funktion som musiken 
och musicerandet har i romanerna». Det blir när
mast fråga om ett motivstudium, i vilket Sten-
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ström dokumenterar stor förtrogenhet med den 
musik Johnson inspirerats av, särskilt Beethoven.

I romanen Kommentar till ett stjärnfall (1929) 
finner Stenström ett fall av »falsk romantik», ego- 
centrisk och förljugen sentimentalitet, inkarnerad 
i musikern Andreas Sonath. Den »äkta romanti
ken» däremot gestaltas i t. ex. Romantisk berättelse 
(1953) och Tidens gäng (1955)· Här föregriper 
Stenström det motiv, som blir huvudföremål i den 
sista uppsatsen. I den andra uppsatsen, som be
handlar utopiernas och utopismens betydelse i 
Johnsons författarskap, kan Stenström visa, att 
just den moraliska aspekten dominerar Johnsons 
intresse för utopier. Så var det redan i Johnssons 
tidiga tjugotal bl. a. i Berlin med engagemang i 
anarkism och intresse för Rousseau och Krapotkin 
med många flera. Så är det fortfarande i hans sena 
författarskap, t. ex. i Några steg mot tystnaden. 
Stenström skriver: »För den som söker läsa rätt 
innantill, är det uppenbart att en stor del av hans 
sista författarskap handlar om just detta: hur vål
det och lidandet ökar i vår värld, och hur man ändå 
just i sådana tider av betryck bör uppfatta det som 
en moralisk plikt att tro på en vändning till det 
bättre.» (75) Med ett citat från Johnson: »Världen 
blir bättre -  om vi inte tror det, blir världen sämre. 
Så är det.» Stenström vill beteckna denna moralis
ka hållning, som ju tog sig politiska uttryck under 
andra världskriget och det följande kalla kriget, 
som romantisk. Jag undrar emellertid om det är 
meningsfullt att använda ordet romantik. Det 
säger för mycket — och därmed för litet om den 
specifikt johnsonska hållningen.

Stenström följer med stor lärdom utvecklingen 
av Johnsons utopism. Värdefull är översikten av 
utopiernas historia från Platons Staten och framåt 
till Rousseau och Krapotkin. Katalogen är väl lite 
otymplig men har betydelse för den fortsatta fram
ställningen. Stenström kan bl. a. övertygande visa, 
att Krilonserien står i ett djupt beroende av denna 
utopiska tradition. I detta kapitel har Stenström 
givit ett viktigt bidrag till Johnsonforskningen.

Mycket givande är enligt min mening den sista 
uppsatsen, som behandlar »smärtans estetik». Här 
kan Stenström med full rätt tala om romantik. Han 
visar övertygande, att Johnsons syn på diktkonsten 
står i överensstämmelse med bl. a. Kant, Schopen
hauer och Nietzsche. Efter de tidiga ungdoms
årens utopiska entusiasm följde en stark känsla av 
desillusion och meningslöshet hos Johnson. Den
na sinnesstämning utgjorde en god grogrund för 
schopenhauerska idéer, t. ex. »tanken att hela 
världen är felkonstruerad, ’die Überzeugung, dass 
die Welt, also auch der Mensch, etwas ist, das 
eigentlich nicht sein sollte’». Livskraften inger li
dande, »smärta», ett nyckelord hos Johnson. En
dast konsten ger »förlossning ur lidandet». Sten
ström visar, att moment i denna konstuppfattning

passar Johnson som »hand i handske». Stenström 
skriver: »Konsten kan inte undvara lidandet, den 
betjänar sig av det och när sig av det. Men konsten 
ger också befrielse ur lidandet, en förlösning ur 
vår människoskapnads plåga. I den stora konsten 
blir diktaren ett betraktande ’öga’, en neutral iakt
tagare som med full balans och lidelsefri blick ser 
på livet, också när han tvingas skildra det ondas 
trista och mekaniska upprepning från tid till annan 
(<eadem sed aliter), nästan som om det vore inbyggt i 
livet självt.»

Stenström visar, att estetiken även är psykoana
lytiskt färgad och att den har beröring med t. ex. 
Kierkegaard (konst som terapi och kompensation 
-  älskaren som blir diktare för flickan som han inte 
fick). Han återkommer till musikmotivet och cite
rar ett intressant brev till Hedenvind-Eriksson 
(18.12.29), som säger mycket om hans intresse för 
musik i litteraturen och om hans bindning till He
denvind: »Sagan hänger samman med musik, och 
jag vet bara tre författare som kunnat skildra mu
sik sedan Rousseau, nämligen Proust, Thomas 
Mann /.../ och du.» (222)

Johnsons ovan beskrivna författarhållning, som 
tycks ha varit i stort sett densamma författarskapet 
igenom (Stenström bygger framför allt på Krilon
serien och den sista romanen Några steg mot tyst
naden men även på tidigare material), vore lätt att 
beteckna som eskapism. Men Stenström visar 
övertygande, att pessimismen balanseras av en 
stark moralisk ansvarskänsla. Diktens uppgift är 
inte bara att skänka tröst, den skall också skapa 
handlingsberedskap. Detta inskärper Johnson 
gång på gång, även om pessimismen mot slutet av 
hans liv ibland tycktes ta överhand.

Denna starka betoning av författarskapets mora
liska aspekt har en motsvarighet hos andra svenska 
författare, inte minst i Lars Gyllenstens estetik. 
Gyllensten, som kallat Johnson sin lärare, har kan
ske ännu mer energiskt än denne utvecklat ett 
litterärt program på denna grundval. Det vore en 
givande forskningsuppgift att mer ingående stude
ra relationerna mellan dessa båda författare.

Hans-Erik Johannesson

Gunnar Eidevall: Berättaren Vilhelm Moberg. PAN 
/ Norstedts 1976.

Magnus von Plåten: Den unge Vilhelm Moberg. En 
levnadsteckning. Bonniers 1978.

Magnus von Plåten avslutar inledningen till sin 
levnadsteckning över Vilhelm Moberg med ett 
högst befogat påpekande: föremålet för hans 
mångåriga forskning har även kvantitativt visat sig 
vara en av bjässarna i svensk litteratur. Mobergs
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