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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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verk, inklusive tidnings bi drag och brev, tävlar i 
omfång med de väldigaste produktioner vår litte
ratur äger, såsom Strindbergs, Lo-Johanssons, 
Artur Lundkvists.

Bearbetningen av detta mäktiga författarskap 
har snabbt inletts. Vilhelm Moberg hörde till de 
lyckligt lottade diktare, för vilka samtidskritikens 
intresse successivt ökade allteftersom författar
skapet fortskred. Och efter Gunnar Eidevalls Be
rättaren Vilhelm Moberg (1976) och Magnus von 
Plåtens levnadsteckning Den unge Vilhelm Moberg 
(1978) kan man fastslå att också litteraturhistorien 
redan har hunnit långt. I början av sina forskningar 
bör bägge ha haft god hjälp av den första Mo- 
berg-monografin (1956) av Sigvard Mårtensson, 
populärt skriven men med inslag av fortfarande 
beaktansvärda kommentarer. Vidare har översät
taren Gustaf Lannestock publicerat närbilder av 
Vilhelm Moberg i Amerika (1977) som här och var 
är av generellt intresse. Eidevalls doktorsavhand
ling Vilhelm Mobergs emigrantepos (1974) var den 
första stora specialstudien.

När Vilhelm Moberg i augusti 1973 tog sitt liv -  
von Plåten utsäger det i klarspråk — var han 7 5 år 
på några veckor när. Levnadsteckningen omfattar 
förra hälften av hans liv, närmare bestämt tiden 
fram till 1935 och Knut Toring-serien. En avslu
tande andra del utlovas och den kommer enligt 
von Plåten att bli långt mindre biografiskt inriktad. 
»Den etablerade diktaren skall sökas nästan ute
slutande i sitt verk».

Magnus von Plåten följer denna gång Moberg 
alltifrån småbarnsåren i soldattorpet och barn
doms- och ungdomstiden på det lilla hemman som 
föräldrarna köpte i Moshultamåla. Pengar till går
den som gått i arv inom moderns familj lär hennes 
syskon ha sänt från Amerika. Mobergs bildnings- 
väg gick via Grimslövs folkhögskola och en kort 
vistelse vid Katrineholms enskilda läroverk till 
tidningsredaktioner i Vadstena, Motala, Arvika 
och Alvesta. År 1929, efter framgångar med Ras
kens och ett par teaterstycken, kunde han slå sig 
ner i Stockholm som författare på heltid. Han 
hade då, folkskolan inräknat, gått högst elva ter
miner i skola. De nämnda stationerna på Mobergs 
bana är typiska för en autodidakt som lyckades 
göra intellektuell karriär.

Eidevalls senaste bok om Moberg har funnits 
utgiven i ett par år och här skall inte någon detalje
rad recension av den förekomma. Vid en anmälan 
av von Plåtens levnadsteckning bör det dock 
framhållas, att även Eidevalls studie är en stort 
anlagd presentation av Vilhelm Moberg. I varje 
fall så länge von Plåtens levnadsteckning inte är 
fullföljd över de trettiosju sista skrivaråren kom
mer Eidevalls bok att vara oundgänglig. Och i

själva verket blir nog bägge dessa arbeten länge 
grundläggande för vår kunskap om Vilhelm Mo
berg och om 1900-talets epik.

Redan Eidevall har kapitel om Mobergs tidiga 
läroår som novell- och följetongsproducent för 
landsbygdspressen. Ett annat kapitel behandlar 
soldat- och småbrukarromanen Raskens. Det var 
ämnen som von Plåten inte gärna kunde förbigå i 
en biografi och upprepningar har inte helt kunnat 
undvikas.

Eidevall har jämförelsevis större partier kring 
berättartekniska frågor, men han är avgjort inte 
ute för att som Erland Lagerroth koncentrera stu
diet till »romanen i din hand». Man bör i stället 
uppfatta titeln på Eidevalls bok Berättaren Vilhelm 
Moberg som en sammanfattande formulering av 
hans intresse för både författarindividen och ver
ken. Även Eidevall har således egendigen preste
rat en biografi — men med en speciell form och 
disposition. Han systematiserar kraftfullt sin fram
ställning under samlande kapitelrubriker som 
»Bonden och jorden», »Individen och samhället», 
»Sinnlighet och ömhet», »Dödens oåtkomlighet», 
»Vägen till historien», »Berättaren som berätta
re». Huvudsynpunkten i respektive avsnitt får be
stämma urval, placering och behandling av både 
skönlitterära verk och allt annat stoff. Någon 
översikdig bild av hela författarskapet och dess 
stegvisa utveckling får vi knappast hos Eidevall. 
Men hans grepp är desto bättre lämpat för att 
spåra utvecklingslinjer och granska motiv och te
rnata som är bärande genom hela Mobergs pro
duktion.

Även Magnus von Plåten behärskar det stora 
Mobergmaterialet utan synbara svårigheter. Med 
sin ingående kännedom om författarskapet kunde 
han ha valt att låta några bestämda huvudperspek
tiv eller teoretiska utgångspunkter bestämma upp
läggningen. I stället väljer han den mer traditionel
la rollen av allseende, episkt redovisande levnads
tecknare -  ett val som nog varit riktigt med hän
syn till Mobergforskningens läge. Eidevalls mer 
tematiskt disponerade studie förelåg ju redan. 
Biografens värv passar för övrigt von Plåtens 
forskartyp och hans bok om Moberg har blivit 
uppslagsrik, medryckande och ytterst välformu
lerad.

von Plåten redovisar levnadsomständigheter, 
kulturklimat och rent litterära förutsättningar. 
Han följer skickligt tillkomstprocesserna i den 
mån källor står till buds. Bl. a. disponerar han över 
ett stort brevmaterial från förberedelsernas år
tionde 1919-27. När han skriver om verken är 
han inte rädd att redovisa sina egna litterära värde
ringar, som nästan genomgående får bestämma 
omfånget av och ofta också engagemanget i verk
analyserna. Främst är han fängslad av Raskens 
(1927) och De knutna händerna (1930) och därnäst
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Mans kvinna (1933). Över huvud taget visar han 
en välgrundad försiktighet när han summerar till
gångarna i Mobergs författarskap före romanerna 
om Knut Toring.

I den omfångsrika Ville i Momåla-produktionen 
av »bygdeberättelser» till landsorts- och veckotid
ningar söker både Eidevall och von Plåten främst 
efter spår av lejonklon. Det vore bra om någon 
gjorde tvärtom och ingående kartlade de osjälv
ständiga dragen, allt genremässigt allmängods och 
alla schabloner för att sedan även följa spåren av 
detta in i det »riktiga» författarskapet.

Bägge forskarna kommer gärna in på området 
och plockar här ganska lättvunna poäng. Men dis
kussion och analys kunde drivas mycket längre. I 
sista hand är det fråga om skrivarens beroende av 
de litterära institutioner som han var delaktig i och 
från vilka han hade sin försörjning. Därför kan 
t. ex. den uppseendeväckande idémässiga boskill
nad, som von Plåten funnit att Moberg gjorde 
långt in på 30-talet, mellan sin roll som radikal 
författare i den nya autodidaktgenerationen och 
som skäligen konservativ krönikör i Familjetid- 
ningen Smålänningen, bäst förklaras genom en 
närmare granskning av publikationstypen som lit
terär institution.

Ett annat tacksamt område för vidare forskning 
skall också nämnas. Även sedan Vilhelm Moberg 
blivit en etablerad, av Bonniers utgiven författare 
är det intressanta skillnader mellan honom som 
(små)bondeskildrare och flera av hans samtida för
fattar kamrater, vilka genomgående och mer pro
grammatiskt framträdde som arbetarskildrare.

Det finns givetvis socialhistoriska förklaringar 
till de ideologiska skiftningarna som kan iakttas 
om smålänningen och soldat- och bondsonen Mo
berg jämförs med t. ex. autodidaktförfattarna från 
statarprovinserna. I landsbygdssamhället existera
de tydliga skrankor mellan självägande bönder 
även på små hemman och den jordlösa befolkning
en. Gränsen gick mellan dem som hade jord att 
äga eller ärva och dem som endast hade sin egen 
arbetskraft att lita till. För bönder var det nära nog 
en katastrof för släkten om äldste sonen eller enda 
barnet blev gift klart under sitt stånd och sin eko
nomiska ställning. Allmogeberättelserna var vis
serligen ofta — genrehistoriskt sett — variationer 
på ett gammalt tema i den borgerliga romanen: 
kärleken mellan mannen av börd och kvinnan av 
folket — eller tvärtom. Men mönstret skulle inte 
ha varit så livskraftigt i folklitteraturen, om det 
inte varit lätt igenkännligt och fortfarande långt 
in på 1900-talet angick publiken för bygdepress 
och veckotidningar som Smålänningen.

I denna riktning kunde analyserna gå vidare för 
att bättre belysa dels grundstrukturerna i den tradi
tionella allmogeberättelsen, dels skildringen av 
bönder respektive landsbygdens utkantsfolk i

Mobergs mogna verk. Samtidigt skulle man också 
vinna en säkrare inplacering av Moberg på 30-ta- 
lets ideologiska skala.

Slutkapitlet hos von Plåten heter »Personlighe
ten». Här diskuterar han först riskerna med den 
valda forskningsstrategin. Han liknar levnadsteck- 
naren vid en jonglör som måste hålla flera bollar 
samtidigt i luften. Uppgiften har inneburit ständi
ga förflyttningar av tyngdpunkt och uppmärksam
het mellan livsödet och verken, eller (för att se det 
mer i detalj) mellan biografiska undersökningar 
och psykologisk analys, mellan miljöstudier, gen
reöversikter och kompositions- och stilgransk
ningar av enskilda verk. Helheten riskerar att gå 
förlorad för läsaren. Det är välmotiverat att von 
Plåten avslutningsvis försöker överblicka de egna 
resultaten och koncentrera sig på en summering av 
det som onekligen fängslat honom mest under 
studiet: diktarpersonligheten och människan Vil
helm Moberg.

Som ett grunddrag ser von Plåten ombytlighe- 
ten, benägenheten att pendla mellan optimism och 
pessimism, mellan livslust och livsleda. Med ett ut
märkt ord hämtat från Björn Collinders Kalevala- 
översättning kallar han Moberg för »ömselynt». 
Han hade ett aprilväderskynne som kunde visa sig 
i det dagliga humöret och breven visar tydligt på 
svängningar över längre tidsperioder med sina yt
tersta utslag i depressiva tillstånd.

Moberg hade ett starkt intresse för det självbio
grafiska samtidigt som han i sina verk var föga 
engagerad i någon djupgående självrannsakan. En 
smula skämtsamt men i grunden alldeles riktigt 
brukade Moberg säga, att han inte kunde skriva 
självbiografiskt på grund av bristande insikter i 
ämnet, von Plåten kombinerar detta med vad han 
enligt breven funnit utmärkande för Mobergs 
depressioner. Vilhelm Moberg »uppvisar nästan 
alla välkända symptom utom ett: han tycks inte ha 
fallit offer för självanklagelser, för nedvärderingen 
av det egna jaget. Istället kunde han fyllas av män
niskoförakt och av en isande förnimmelse av att 
vara ensam och oförstådd.»

Det kanske viktigaste grunddraget i Mobergs 
personlighet var fantasikraften, von Plåten ger lä
rorika exempel på hur fantasiarbetet både i dikt
ningen och de självbiografiska skisserna kunde le
da till omgestaltningar av verkligheten. Moberg 
koncentrerade sig på att visa verklighetens ten
dens, inte ge självbiografiska millimetersanningar.

En parallell tendens, som von Plåten också drö
jer vid mer än Eidevall, kan uttryckas så, att vad 
Moberg en gång hade funnit bärande formulering
ar för vid skrivbordet, blev mer reellt och levande 
i diktarens minne än »verkligheten» själv. Det 
hindrar ju inte att trofasthet mot ursprungsmiljön 
och strävan att teckna den sanningsenligt och utan
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försköningar förblir utmärkande för berättaren 
Vilhelm Moberg. Men Magnus von Plåten har 
genom sina detaljiakttagelser givit intressanta in
blickar i skrivarprocessen, i växelspelet mellan 
dikt och verklighet.

hars Furu land

Bengt Landgren: Hermann Brochs Der Tod des Ver
gib Acta Universitatis Upsaliensis. Historia littera- 
rum 8, Almqvist & Wiksell, Uppsala 1978.

Ungleich etwa Musil oder Thomas und Heinrich 
Mann hat Hermann Broch eigentlich nie ein brei
teres Lesepublikum erreicht. Seine Romane — 
Die Schlafwandler, Der Tod des Vergil oder der 
als Taschenbuch erschienene Roman Der Versu
cher — sind nie so recht über den Rang von G e
heimtips in literarischen Oberseminaren hinausge
langt. Brochs übrige Schriften, massenpsychologi
sche Studien, philosophische Essays und erkennt
nistheoretische Untersuchungen, haben in der 
jüngeren deutschen Geistesgeschichte kaum er
kennbare Spuren hinterlassen. Das hängt zum 
einen mit dem relativ späten Zeitpunkt zusam
men, an dem Broch erstmalig als wichtiger Autor 
im deutschsprachigen Raum in Erscheinung trat -  
1930 als die Weichen für die zukünftige Entwick
lung in Deutschland bereits gestellt waren. Zum 
anderen hängt das aber auch mit der Komplexität 
und Inkommensurabilität seines Werkes zusam
men sowie mit dem enormen Abstand zwischen 
der Wirklichkeit, in der dieses Werk entstand und 
dem Anspruch, den es gehaltlich ausdrückte.

Im Vergleich zu den genannten Autoren ist 
denn auch die Zahl derer, die sich wissenschaft
lich-rezeptiv mit dem Werk Brochs auseinander
gesetzt haben, relativ begrenzt geblieben. Die 
grösste Zahl wissenschaftlicher Auseinanderset
zungen mit dem Werk Brochs fällt in die späten 
50er und in die 60er Jahre, wenn auch wichtige 
Werke, wie etwa Lützelers Studien erst Anfang 
der 70er Jahre erschienen. Umso begrüssenswer- 
ter ist es, dass sich Bengt Landgren nun des Tod des 
Vergil angenommen hat. Der relativ späte Zeit
punkt seiner Publikation (1978), aber auch die 
Autorität, mit der er über die bisher erschienene 
Sekundärliteratur verfügt, sichern seinem Buch 
schon jetzt einen Platz auf der Liste der wichtigen 
Publikationen über Broch.

Landgrens Studien über die Quellen, die Struk
tur und den Ideengehalt des Romans sind in fünf 
Kapitel unterteilt: das erste Kapitel ist der Entste
hungsgeschichte des Vergilromans gewidmet, im 
zweiten geht es um die Quellen und die Methode 
Brochs, im dritten widmet Landgren seine Auf
merksamkeit der Komposition des Romans und

dem durch sie vermittelten Weltbild, um dann in 
den beiden abschliessenden Kapiteln die Perspek
tive zu erweitern und auf Brochs mythologische, 
tiefen- und massenpsychologische Studien einzu
gehen, soweit sie für die Komposition des Romans 
wichtig geworden sind.

Indessen führt die Überschrift des letzten Kapi
tels: Zeitplan und Geschichtsauffassung nicht von 
ungefähr wieder auf den Ausgang der Studien zu
rück, auch wenn Landgren Anstrengungen unter
nimmt, diesen letzten Abschnitt als eine nochma
lige Perspektivenöffnung erscheinen zu lassen.

Landgren motiviert sein Vorgehen durch einen 
Hinweis auf die kreisförmige Denkbewegung 
Brochs. Die ,,Kreiskomposition“ erscheint dem 
Verf. als das kennzeichnende Struktürmerkmal 
von Brochs Dichtung. Immer wieder erweisen die 
schönen und eindringlichen Interpretationen 
Landgrens die Wichtigkeit dieser Entdeckung. 
Nachdrücklich auch weist er auf den figuralen 
Charakter von Brochs Dichtung hin, das in mysti
schen Traditionen und klassischen Analogien 
geschulte Denken, das seinen Ausdruck in einer 
an mittelalterliche Texte erinnernde Sinnstruktur 
findet. Im Vergleich zur bisher vorliegenden 
Broch-Forschung zeichnet sich Landgrens Studie 
hier durch erfreuliche Klarheit, Nüchternheit und 
Anschaulichkeit der Darstellung aus, wie über
haupt die Vorzüge von Landgrens Arbeit in der 
Akribie der philologischen Methode liegen.

Freilich erweisen sich auch gerade am Gegen
stand Broch die Grenzen des philologischen 
Objektivismus sehr deutlich. Landgren selbst 
scheint das geahnt zu haben. Immer wieder ver
weist er auf die Schwierigkeit der Entstehung, den 
zeithistorischen Kontext, in dem das Werk Brochs 
zu sehen ist, auf die Biographie Brochs, auf Emi
gration und gewandelte soziale Bedingungen des 
Autors. Aber Landgren geht diesen Hinweisen 
nicht weiter nach. Es bleiben gewissermassen 
blinde Motive innerhalb einer weitgehend imma
nenten Interpretationsmethode. Dabei wären sie 
vor allem bei der Analyse des auch von Landgren 
immer wieder verwendeten Terminus des histori
schen Romans wichtig gewesen.

Landgren möchte den Tod des Vergil der Gat
tung des historischen Romans zuordnen. Er tut 
das, weil sich Broch in diesem Roman mit einer 
historischen Persönlichkeit einer zeitlich zurück
liegenden Epoche beschäftigt, die als solche durch 
charakteristische Merkmale und Details rekon
struierbar ist. Historisch ist der Roman aber auch 
deshalb für Landgren, weil Broch hier seine eige
nen Vorstellungen von einem historischen Roman 
realisiert hat.

Nun scheint mir die Zuordnung zur Gattung 
des historischen Romans zwar richtig, die Be
gründung aber leuchtet mir nicht ein, Landgren


