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delsefullt inslag i Karlfeldts liv och dikt, och stöder sig därvid på bl. a. brev, dagboks
anteckningar, manuskript och intervjuer med personer som stod Karlfeldt nära. I detta 
sammanhang kommer Hildeman in på Karlfeldts förhållande till dekadensen, vilket 
han vill tolka som en slags »trotsfascination»: Karlfeldt bekämpar sin dragning till den 
sjukliga, melankoliska dekadensen för att i stället, i anslutning till bl. a. Nietzsche och 
Heidenstam, under en period bli företrädare för en mera heroisk, »anti-melankolisk» 
dekadensriktning. I likhet med Fridholm anser uppenbarligen Hildeman att Karlfeldt 
under ett skede kring sekelskiftet var influerad av Nietzsche och Heidenstam. Trots att 
författaren uttrycker sig mycket försiktigt, ja svävande, vad gäller direkt påverkan från 
Nietzsche och klart reserverar sig mot Fridholms hårda tolkning förefaller han anta ett 
samband mellan Nietzsche och Karlfeldt på alltför lösa grunder. För att ett sådant 
antagande skall vara meningsfullt bör krävas bättre belägg än blott vissa likheter i 
ordval och livskänsla. Hildemans resonemang är emellertid mestadels övertygande trots 
att han sällan redovisar sina källor —  ofta låter han underförstå förekomsten av käll
material utan att ens nämna vari det består. Detta gör det naturligtvis svårt för läsaren 
att ta ställning i manga fall. Kritiken av Fogelqvists diktdateringar måste föranleda ett 
plus i marginalen.

Titelessän omramas av två punktundersökningar, båda tidigare publicerade i BLM. 
I den ena följer Hildeman Karlfeldts arbete med dikten Längtan heter min arvedel 
alltifrån det första, Levertininspirerade och Frödingkritiserade utkastet till den slut
giltiga versionen. Den andra studien är en uppslagsrik och skarpsinning analys av en 
sen Karlfeldtdikt, Vallfärd.

Författarens avsikt med boken har förmodligen varit att nå en bred publik; doku
mentationen har fått anstå till en kommande, mera fullständig presentation av forsk
ningsresultaten.

Nils E. Nählinder

En ar  Bergm an : Diktens värld och politikens. Bertil Malmberg och Tyskland 1908— 
1928. Akad. avh. Natur och Kultur. Lund 1967.

Den uppgift som förf. ställer sig är att behandla »Bertil Malmbergs förbindelser med 
tyska diktare, tysk idéhistoria, tysk kulturmiljö (särskilt 1920-talets München), men 
också hans därmed mer eller mindre intimt förknippade inställning till det politiska 
Tyskland, W ilhelm II:s, Weimarrepublikens och nationalsocialismens» (s. 7). Förf. 
genomför denna stora uppgift i 17 kapitel.

Kap. 1 utgör en inledning till hela avhandlingen och vill ge en överblick över de 
litterära förbindelserna mellan Sverige och Tyskland från 1890 till 1908 (Malmbergs 
debutår). Med utgångspunkt från läroverkskommitténs betänkande (1902) ger Berg
man ett antal svenska vetenskapsmäns och författares uttalanden om Tyskland och tyska 
författare under denna tid. —  Kap. 2 för in i den privata miljön och fransk kultur. 
Faderns, franskvännen och fransklektorn, Theodor Malmbergs verksamhet karakteriseras 
genom vittnesmål om hans pedagogiska förmåga och genom skildring av hans bild
ningsgång. Några konkreta uppgifter om och resultat av Bertil Malmbergs skolgång och 
fragmentariska universitetsstudier presenteras; både Bergmans uppgifter och Malmbergs 
studieresultat får dock sägas vara tämligen knapphändiga.
Kap. 3—7 behandlar Malmbergs liv och estetik fram till och med diktsamlingen Atlantis 
1916. 1917 flyttade Bertil Malmberg till Tyskland. Men inte bara biografiskt sett bildar 
dessa kapitel en enhet; de behandlar också den Bertil Malmberg, som lärde och övade 
till diktare.

Kap. 3 »Det slutna livet» karakteriserar symbolistiska och romantiska drag i Malm
bergs ungdomsdiktning och poetiska världsbild. Det behandlar också den första Berlin- 
vistelsen (1908-09) och dess betydelse. Det blir en kartläggning av influenser på den 
unge Malmbergs diktning. Viktigt opublicerat material publiceras och grodden till kom
mande viktiga teman i Malmbergs diktning framhäves. —  Kap. 4 »Estet i politikens 
kraftfält» skildrar hur den renodlade Fart-pour-Fart-poeten Malmberg kom  att hamna
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på patriotismens högerkant under åren före världskriget för att så måningom allt starkare 
engagera sig för Tyskland. Ett biografiskt mellanspel skildrar den andra Berlinvistelsen 
och relationerna till Vilhelm Ekelund. Ett komparativt avsnitt utgår från Antikt ideal 
och ett par av dess förgrundsfigurer, Nietzsche och Tegnér. Ett annat avsnitt om »Tradi
tionen och det tidsenliga» vill förklara Malmbergs häftigt fosterländska diktning under 
dessa år ur barndomsmiljön och det litterära 90-talet. Esteten Malmberg dras alltså via 
tradition och intellektuell aristokratism in i det dagspolitiska och blir konservativ.

Kap. 5 skildrar Malmbergs inställning till världskriget 1914-15. Beundran, beja- 
kelse av kriget ingick i det rollmönster som Bertil Malmberg utformat långt före 
världskriget, möjligen delvis under inflytande av Nietzsche. Bergman summerar de 
utländska och inhemska influenser som Malmbergs konservativa ideologi bygger på, 
och framhåller dubbelheten i situationen: Malmberg fortsatte och försvarade sin verk
samhet som a) högtsyftande estet och b) politisk rimmare under de närmaste åren 
(s. 85). Malmberg prisade bondetåget —  och orienterade sig allt medvetnare mot 
Schiller och den svenska platonska traditionen. —  Kap. 6 »Schiller» behandlar Bertil 
Malmbergs relationer till Schiller: hans väg till Schiller och hans bok Schillers estetiskt- 
filosofiska diktning (1915). I sin inledning ser Bertil Malmberg —  liksom Vilhelm 
Ekelund och Stefan George —  i Schiller främst konstteoretikern och besjungaren av 
konstnärens höghet och sångens makt. Malmberg betonar det sentimentaliska draget 
hos Schiller. —  Ett avsnitt ägnas översättningarna, och i slutavsnittet söker Bergman 
bestämma vad Schillers diktning betydde för Malmberg som stimulans för dennes eget 
författarskap och pekar på deras gemensamma platonism och på frändskap i livssyn 
och stil. Schillers bestämning av fantasins och konstverkets värld som sken, dröm  spelar 
i Schilleressayn obetydlig roll. Men i Malmbergs estetik i Atlantis och i Orfika blir 
den ett av grundbegreppen. —  Kap. 7 »Skönheten och skuggorna» vill bestämma 
S chilien nflytandet i Atlantis (1916) och omgivande dikter. Diktsamlingen Atlantis 
representerar ett slutstadium av konstförhärligandet och tilliten till konsten. »Den beteck
nar ett moment av lyckligt tillkämpad harmoni och estetisk lyckokänsla, som aldrig 
skulle återkomma i Malmbergs författarskap» (s. 134).

1917 gifte Malmberg sig och bosatte sig i München. Genom sin hustru Gabie fick 
han tillträde till stadens exklusivaste konstnärliga kretsar. —  Kap. 8 presenterar konst- 
närsstaden München som Bertil Malmberg såg den vid olika perioder av sitt liv. Berg
mans kronologi är här något orolig; jag återkommer härtill s. 237. Kap. 9 skildrar 
den enastående kulturmiljön i München och den fantastiska vänkrets Bertil Malmberg 
där fick. Ett avsnitt ägnas också hustrun Gabie. Förf. behandlar Malmbergs tidnings
artiklar från de första Münchenâren och även Malmbergs senare uttalanden om tyska 
författare från Münchenkretsen. Vissa dikter i Orfika och i Slöjan analyseras; sista 
avsnittet behandlar framför allt dikterna »Tillägnan» och »Staden». Detta är ett ypper
ligt kapitel, med väl insamlade biografika och en generös katalog över de viktigaste 
mänskliga beståndsdelarna i Münchens brokiga (och för oss nästan overkliga) mång
fald.

Kap. 10—12 behandlar diktaren och journalisten Malmbergs Tysklandsbild mot världs
krigets slut, under nederlaget och den första efterkrigstiden. Materialet är Malmbergs 
journalistik och dikter kring samlingen Orfika jämte vissa politiska indignationsdikter 
1919—20. Bräckligheten, osäkerheten, bristen på överjordiska platonska perspektiv, som 
kommer fram efter Orfika har enligt Bergman överensstämmelse med attityder och 
tendenser hos den tyska expressionismen.

Bertil Malmberg vantrivdes i Weimarrepubliken. Ett politiskt aggressivt München 
föddes ur efterkrigstidens förvirring, ekonomiska kaos och de konservativas kommunist
skräck. Bergman tar upp Malmbergs artikel »München i Majus tecken» (1923). Här 
presenteras för troligen första gången i svensk press Adolf Hitler i ett försök att fånga 
det politiska stämningsläget i hela Tyskland. Uppenbart är att Malmberg dras till 
nazismen.

Kap. 13 skildrar Hölderlins betydelse för Malmberg. Ur de skakande nederlags- 
intrycken växte fram en förändrad syn på konsten och på konstens uppgift. Bergman 
fastslår, att Hölderlins elegiska och orfiska dikter verkat som betydelsefulla incitament 
till det diktprogram, som formuleras i inledningsdikten till Orfika. Konstens uppgift
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är nu att vara en tillflyktsort för det förflutna, som existerar i det närvarande. Bergman 
sätter in Malmbergs diktning i en orfisk linje i svensk och tysk diktning. Han visar 
på den tyska orfiska traditionen i ledet Novalis-Hölderlin-Rilke-Hofmannsthal och 
konkluderar: »Upplevelsen av det förflutnas och det närvarandes simultanitet och lik
värdighet som något för den moderna poesin (och för nutida poeter) konstitutivt får 
senare en ännu starkare ställning i Malmbergs estetik. Sprängningen av tids- och rums- 
gränserna blir på 30-talet en av diktens angelägnaste uppgifter» (s. 223). Malmberg 
fick också tidigt kontakt med Norbert von Hellingraths epokgörande Hölderlinforsk- 
ningar och imponerades och påverkades av kosmikerkretsens i München värderingar. 
För Malmberg blir Hölderlin den oförliknelige magiske betvingaren av språkets »kos
miska» krafter. —  Kap. 14 behandlar Malmbergs liv och livsföring i München under 
de sista åren där. Inledningsvis behandlar Bergman Malmberg och alkoholismen. Dess
utom har Bergman undersökt Sven Elvestads nyckelnovell »Lincoln Forssners siste 
dage» och —  följande ett meddelande av Frank Heller —  i huvudpersonen kunnat 
precisera dragen av Bertil Malmberg. Avsnittet »Morgon i München 1923» behandlar 
Malmbergs romanfragment och en diktvariant på samma tema »Morgonkrog i München» 
(Lek med belysningar). Från s. a. s. medicinskt-psykologisk synvinkel belyser Bergman 
problematiken i Malmbergs dikter: lockelsen mot ansvarslöshet kontra diktarens för
pliktelser.

Kap. 15 undersöker Schopenhauers inflytande på Malmbergs diktning. Bergman kan 
här hänvisa till Alf Ahlbergs Malmbergbok från 1939. I diktsamlingen Slöjan (1927) 
existerar inte den platonska idévärlden; konstens evighetsposition har gått förlorad. 
Dikten gestaltar en personlig nödsituation, en sönderfallen världsbild. —  Kap. 16 
presenterar den f. d. George-lärjungen, matriarkalisten och kulturhistorikern Alfred 
Schüler och hans Geheimlehre, som i hög grad fängslade Malmberg. Schülers kultur
filosofi har anknytning till primitivistiska teorier om den förlorade guldåldern (s. 265, 
267). Schülers och Malmbergs längtan efter en lyckligare urtidstillvaro får den psyko
logiska förklaringen, att de båda är sentimentala diktarfilosofer, som fann sin rädd
ning i verklighetsflykt. Resonemangen kring Schüler för via Spengler över till nazis
men. —  Kap. 17 »Katastrophendynamik» undersöker Malmbergs förhållande till nazis
men och framför allt hans fascination inför Hitler, som han kallar »nazismens enda 
gåtfulla geni och naturdemon». Malmberg fascinerades av Hitler som en mytisk verk
ställare av apoikalyptiska förhoppningar och hade också ett uppenbart intresse för 
nazismens »kollektiva symbolik». I detta kapitel ges också några sidor om bakgrunden 
till och idéerna i Dikter vid gränsen. Bergman summerar, att denna viktiga diktsamling 
i mycket framstår »som en brisad med fördröjd utlösning: tankekomplexen hade länge 
existerat i hans medvetande och delvis gestaltats i dikter och essäer men först de poli
tiska och ekonomiska kriserna under trettiotalet skänkte dem en förnyad, påträngande 
aktualitet» (s. 291). Och på tröskeln till Malmbergs egentliga genombrott som diktare 
avslutar Bergman sin avhandling.

Som framgår av referatet är det ett väldigt material förf. behandlar. Han har i stor 
utsträckning haft tillgång till Malmbergs efterlämnade papper, och han har med beund
ransvärd energi spårat nya artiklar och tillfällighetsdikter av Malmberg i pressen. Han 
har också kontaktat kvarlevande personer ur Malmbergs krets i München och brevledes 
samlat in viktiga upplysningar. De stickprov jag tagit visar, att förf. tillfredsställande 
återgivit det otryckta materialet. Under sina strävanden att belägga Malmbergs Lese
früchte ådagalägger förf. en imponerande beläsenhet i tysk litteratur från Schiller till 
Benn. Förf. presenterar också ett rikt kulturhistoriskt och politiskt intressant person
galleri.1 De aspekter som förf. lägger på sitt material är huvudsakligen biografiska och

1 I marginalen till förf:s omfattande littera
turförteckning bör följande noteras. Den 
H. Wilhelmson, som omnämnes s. 17, 19, är 
pseudonym för författarinnan Ellen Vester (se 
Lundstedt, Sveriges periodiska litteratur III, 
s. 506, 604).

Några referenser saknas: när det gäller be-

handlingen av Schillerinflytandet i Åke och 
hans värld kunde förf. ha hänvisat till Sven 
Linnér, Livsförsoning och idyll, s. 179. Vidare 
har förf. inte observerat Harald Beyer, Nietz- 
sche og Norden II, där Nietzsche och Bertil 
Malmberg behandlas s. 240-243.
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komparativa. Detta är befogat. Dels har vi hittills saknat vetenskapligt siktade biogra
fiska upplysningar om Malmberg, dels var Malmbergs skiftande diktkonst i hög grad 
mottaglig för influenser åren igenom.

Förf. har uppenbarligen haft bekymmer med omfång och avgränsning av materialet. 
Enligt underrubriken vill han täcka tiden 1908-1928, dvs. från Bertil Malmbergs 
debut till hans återkomst till Sverige efter Munchenåren. I förordet framhåller förf., 
att de i slutkapitlet behandlade Dikter vid gränsen och Tyska intryck »till stor del 
kan betraktas som den litterära och ’politiska utfällningen av erfarenheter, intryck och 
idémotiv» från tidigare perioder, »framför allt de i avhandlingen utförligt behandlade 
Munchenåren» (s. 7). N u ar en så viktig diktsamling som Dikter vid gränsen (1935) 
mycket summariskt behandlad i avhandlingen; den kan knappast anses tillfyllest förklarad 
genom hänvisning till Miinchenårens erfarenheter. Ändå pekar avhandlingen mot denna 
diktsamling som en naturlig gräns och man känner stor saknad över att denna diktbok 
icke är grundligare behandlad, när så mycken efemär diktning på vägen dit behandlas 
så ingående. Å andra sidan har förf. befunnit sig i ett dilemma som inte är ovanligt: 
bristen på förarbeten tvingar fram en grundligare behandling av ungdomsår och ung
domsdiktning till förfång för de mognare verken.

Vad materialet beträffar har förf. i stor utsträckning väjt undan för Bertil Malm
bergs litterära relationer till de två viktigaste tyska samtidsdiktarna, Stefan George och 
Thomas Mann. Förf. motiverar detta fullt korrekt med att en annan forskare är syssel
satt med dessa problem. Förf. säger sig emellertid behandla dem »sporadiskt och osyste
matiskt» (vilket f. ö. är en underdrift); likväl förefaller det mig vara en brist i avhand
lingen, att George och Mann icke blivit föremål för sammanfattande utredningar likaväl 
som Hölderlin och Schiller. Det finns ett par andra författare, som enligt Bergman 
också var bland de tyska diktare som Malmberg starkast drogs till (s. 116): Rilke, 
Hofmannsthal och Benn. Åtminstone vad Rilke och Hofmannsthal beträffar, så ger förf. 
1 avhandlingen inte mycken täckning för sina —  troligen riktiga —  ord. Till Bertil 
Malmbergs förhållande till tysk romantisk litteratur återkommer jag längre fram (s. 238). 
—  De bästa undersökningarna är utan tvekan de avsnitt som ägnas Schiller, Hölderlin 
och Miinchenkretsen.

Det inledande kapitlet om de litterära relationerna mellan Sverige och Tyskland 
1890-1908 är innehållsrikt, om ook icke uttömmande. Överblicken försvåras dock av 
den något plottriga dispositionen; förf. startar på nytt 3 gånger (s. 10, 12 och 16). 
Begreppen Berlin och Tyskland, kultur och litteratur, hålls inte i sär (ex. s. 11, 14 f., 16). 
Av det citat som förf. (överst s. 12) anför för att visa Malmbergs reaktioner inför 
Berlin, framgår knappast huruvida diktaren ställer sig positiv eller negativ till denna 
stad. En bearbetning och åtstramning av detta kapitel hade varit önskvärt.

Av det första kapitlet har vi alltså fått kunskap om vissa möjligheter Bertil Malm
berg hade att få kontakt med tysk litteratur via presentationer, kulturdebatt och svenska 
diktare. N u är det ju paradoxalt nog så, att den ivrige tyskvännen Malmberg växte upp 
i en starkt franskorienterad miljö. Man frågar sig, hur Malmbergs häftiga intresse för 
Tyskland och det tyska växte fram. Men denna fråga gör förf. mycket litet av. Malm
bergs skolstudier omnämnes på 13 rader, varav 4 gäller tyskan. Några förmedlings- 
möjligheter har tidigare påvisats (s. 17: Malmbergs intresse för Heine) och antytts 
(s. 21: Klara Johanssons kritikerverksamhet). 1907 började Malmberg läsa i Uppsala, 
men vad han studerade där förmäler inte förf. (Däremot får vi veta, att Malmberg i 
december 1909 tog ett betyg i tyska i Lund). Ur Ett stycke väg hämtar förf. om Malm
bergs universitetsår i Uppsala upplysningen, att diktaren umgicks »med den sedermera 
som litteraturhistoriker icke helt obekante Hans Sper ber» (s. 28). Det intressanta är 
emellertid att Hans Sperber —  som f. ö. snarare var filolog än litteraturhistoriker —  var 
universitetslektor i tyska, vilket förf. bort nämna. Sperber tillhörde alltså en grupp av 
tänkbara inspiratörer och introduktörer av tysk litteratur. Över huvud taget vore utlands- 
lektorernas missionärsverksamhet för hemlandets litteratur och kultur förtjänt av en egen 
undersökning. Malmberg torde ha haft kontakt med fler medlemmar av denna viktiga 
grupp. Sperbers kollega i Lund, doktorn och poeten Heinz Hungerland dedicerar i sin 
diktsamling Runen und Rhytmen (Kiel 1910) s. 319 dikten »Die junge Tänzerin» till
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Bertel [!] Malmberg. Det torde vara första gången Bertil Malmbergs namn nämnts i 
tysk litteratur, och omvänt kan man i Hungerland misstänka en länk i Malmbergs 
kontakt med Tyskland och tysk litteratur. Med ovanstående har jag velat peka på en 
viktig men i allmänhet av forskningen försummad introduktionsväg.

I samband med kap. 1 berördes ovan förf:s tendens att icke alltid klart skilja mellan 
vissa begrepp. I ett större sammanhang vill jag också efterlysa en sammanhängande 
definierande behandling av begreppen orfism, orfik, Orfika-filosofi, etc. På s. 44 talar 
förf. om »orfisik upplevelse» i samband med vad han kallar följande tema: »det levande 
nuet som oupplösligt sammanvävt med det förflutna, med skuggorna och dödsriket». 
Bergman följer här Bertil Malmberg och den tyske forskaren Walther Rehm, till vars 
arbete Orpheus, der Dichter und die Toten. Selbstdeutung und Totenkult bei Novalis, 
Hölderlin, Rilke (1950) han ofta hänvisar. Men samtidigt hänvisar han för uttrycket 
»orfisk» tradition eller linje i svensk diktning (s. 222) till Albert Nilssons Svensk 
romantik, s. 416, där det står, att den svenska romantiken startade under orfikens 
symbol. I detta fall är det emellertid fråga om de »orfiska lärorna om själens förur- 
tillvaro, dess fall ned i sinnevärlden och dess slutliga försoning med gudomen» (Nils
son, s. 416; cit. Bergman, s. 350)· Begreppen orfism och orfik är alltså ingalunda 
genomgående liktydiga hos dessa tre forskare, och en precisering —  både etymologiskt 
och idéhistoriskt —  av Orfeus med avledningar hade varit synnerligen önskvärd.

Ett problem av principiell betydelse är förf:s källkritiska värdering av Malmbergs 
memoarer och andra sena dokument om tidiga upplevelser. Den författare, som före 
Enar Bergman mest ingående yttrat sig om Bertil Malmberg är som bekant Bertil Malm
berg själv. Bergman har gång på gång haft att ta ställning till Malmbergs uttalanden om 
liv och dikt. I stor utsträckning ådagalägger förf. en kritisk försiktighet, när det gäller 
Malmbergs tillförlitlighet. Första gången frågan dyker upp, s. 29, ger förf. en försiktig 
kritik av en sen källa, som visserligen accepteras, dock med vissa reservationer av prin
cipiell art i notapparaten, s. 299. S. 66 talar förf. —  med rätta —  om elementärt 
källkritiska skäl för en nyanserad bedömning, efter att ha kontrasterat Malmberg 1950 
mot Malmberg 1917. S. 135 börjar förf. exercera med Malmbergs uttalanden. Förf. 
konfronterar Tyska intrycks (1936) skildring av förstahandsintrycket av München 1917 
(obs! det är rätt oklart framställt om det gäller 1917 eller 1936!) med samtida upp
gifter och korrespondenser från 1919 och följande år. Men först i not, s. 371, ställer 
förf. klart problemet och svårigheterna med efterhandsperspektivet. Tyska intrycks 
förstahandsintryck från München ger närmast en mer eller mindre medveten skräck
upplevelse, som förf. uppehåller sig vid s. 135-137. Men på s. 138 fastslår förf. något 
överraskande, att »i Malmbergs uttalanden om München frapperar den mycket positiva 
tonen. Ur dem talar en starkt enhetlig Münchenupplevelse, oförändrad under decennier.» 
I första hand skulle man —  med en välvillig tolkning —  kunna tro att förf. vill miss
tänkliggöra Tyska intryck som ju är en relativt sen källa. I annat fall föreligger ju här 
en ren motsägelse. Men förf. lägger tydligen vikt vid Malmbergs uppfattning i Tyska 
intryck. Förf. meddelar på s. 180 en artikel »Passionsstämning i ett krigförande land» 
från 1917, som visar likhet med skildringen i Tyska intryck. Man frågar sig dock varför 
denna artikel då icke tas upp i samband med den första beskrivningen av München. 
Men uppenbarligen skulle då artikeln ytterligare motsäga den »enhetliga München
upplevelse» som förf. vill fastslå s. 138. Går vi sedan vidare till s. 145 f., finner vi 
att dikten »Morgonkrog i München» (Lek med belysningar, 1953) tillerkännes ett starkt 
källvärde för Münchentiden. Förf. gör visserligen en reservation i notapparaten, s. 327, 
men han låter ändå den sena källans vittnesbörd stå kvar.

I kapitlets skildring av det bajerska refereras till artiklar från 1919, 1925, dikt 1926, 
artiklar 1953, 1922, 1953, 1936, 1953, 1936, 1953. I alla dessa uttalanden finner 
förf. (s. 146) något förteget eller underförstått, som belyses av dikten från 1953. Det 
är en minst sagt orolig kronologi.

Det skall emellertid understrykas, att Bergman i regel begagnar de sena källornas 
vittnesbörd med försiktighet. Men jag skulle vilja efterlysa en samlad principiell diskus
sion av memoarernas tillförlitlighet. Vad syftar Malmberg till med dem? Vad är 
Dichtung och vad är W ahrheit? Hur mycket är medvetet förvrängande, undanglidande,
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tvetydigt? Hur skall man bedöma graden av uppriktighet i dem? På s. 53 ger förf. en 
tämligen välvillig kritisk bedömning av Malmbergs Ekelundsporträtt i Ett stycke väg. 
Detta säges trots vissa subjektiva tolkningar och överdrifter »skarpt belysa vissa dittills 
föga kända sidor av Ekelunds komplicerade karaktär». Bergman fortsätter: »Däremot 
har han med en för anekdotberättaren Malmberg karakteristisk blandning av okritisk 
naivitet och raffinerat utnyttjande av humoristiska och ’symboliska sidobelysningar 
anammat de många burleska historier, som var ett utflöde av Ekelunds speciella humor, 
och återberättar flera av dem i sina memoarer» (s. 53). I en not, s. 306, förtydligar 
förf. resonemanget med att återge Adelborgs uppfattning om Ekelund och Malmberg. 
Som bekant ger Malmberg i Ett stycke väg en famös bild av Adelborg åkande rull
skridsko på Unter den Linden. Adelborg förnekade vresigt både denna episod och annat 
i Redogörelser och utredningar. På detta svarade Malmberg i Förklädda memoarer på 
ett sätt som Bergman kommenterar som »belysande» (s. 306). Han återger däremot 
inte textstället. Det lyder så här: »Men det avtryck man efterlämnar, som person i 
anekdoten, som författare i läsarens fantasi, har sitt eget liv. Det är onödigt och föga 
lönande att dementera sådant, om det på något vis tillhör ens symbolik, ens verkan i 
världen. Från den synpunkten är Adelborg en ironiker. Från den synpunkten åkte han 
också rullskridsko ’Unter den Linden’, han får säga vad han vill» (Förklädda memoarer, 
s. 149 f.). Ger inte detta uttalande anledning till extra försiktighet med Malmbergs 
uppgifter?

Ovanstående franka, och ur psykologisk synpunkt både intressanta och rimliga u t
talanden, kan kompletteras med efterskriften till Ett stycke väg, där det heter: »Vad 
memoarförfattaren bör ge är inte det förflutna, sådant det kan bevisas ha varit, utan sådant 
det är som minnesbild» (Ett stycke väg, s. 245). Som sagt, Malmbergs uttalanden är 
psykologiskt mycket rimliga; han understryker här, att memoarerna ger diktarens syn 
på liv och dikt just då de skrevs, vare sig detta skedde 1950, 1952, eller 1956. Men 
härav följer, att när det gäller att använda dem som källor för tidigare skeden, måste 
de bedömas med stor försiktighet. Det har vi —  indirekt —  diktarens egna ord på.

En situation som ofta återkommer i forskarens komparativa mönster är den berörde 
diktarens ovilja att betrakta sig som influerad. Malmberg talar gärna om livserfarenheter 
av olika slag som det primära medan de litterära impulserna betraktas som sekundära 
(ex. s. 29, 256). I sådana fall gör Bergman vanligen måttfulla och kloka avvägningar 
mellan »influenser» och »livserfarenheter». Det är över huvud taget intressant att iakt
taga, att när det gäller George och Schopenhauer har Malmberg varit mån om att 
bevara prioriteten; för Schillers del framhåller förf. delvis samma förhållande. Men 
när det gäller Hölderlin är det uppenbart, att dennes diktning och den bild den nyare 
forskningen givit av Hölderlin blivit en stor och förblivande upplevelse för Malmberg.

Å andra sidan gör förf. även i komparativa sammanhang påståenden och slutsatser, 
som inte alltid är tillräckligt underbyggda. Jag tar som exempel förf:s resonemang om 
Malmberg och tysk romantisk litteratur. S. 30 konstaterar förf. i samband med det »döds- 
förälskelsens» tema som han finner redan i Malmbergs tidigaste diktning, att bl. a. »den
tidiga tyska romantikens [------ ] beskrivningar av besläktade upplevelser [måste] på
Malmberg ha haft en frigörande effekt». Men detta är en hypotes, som framställes utan 
underbyggnad. —  S. 32 nämner förf. bl. a. Novalis och W agner som aktuella u t
ländska förebilder för temat vällust—död i Bränder. —  S. 33 f. återger förf. Malmbergs 
ord i Ett stycke väg, att han under den första Berlintiden 1908—1909 flitigt läste tysk 
romantisk litteratur. Inga exempel. —  S. 37 påpekar förf. att »Novalis var en av källorna 
till den vid sekelskiftet mycket uppskattade ’dödserotiken’». Noten s. 301 ger knappast 
stöd åt ett så auktoritativt uttalande.

S. 38 görs en jämförelse mellan Novalis och Malmberg med hjälp av några Novalis- 
citat och förf. säger uttryckligen, att »Novalis’ läror bör under alla omständigheter ha 
bidragit till att ge Malmbergs subjektiva, introspektivt grundade verklighetsuppfattning 
ett spekulativt-filosofiskt underlag». Detta vet vi ingenting om, och vad förf. ger med 
ena handen i texten, tar han med den andra tillbaka i noten, s. 301: »Citaten visar, 
även om man inte kan påvisa direkta påverkningar, närheten till Malmbergs tankevärld 
och formuleringar under Berlin-tiden». Kvar står endast ett likhetskriterium. Vi vet
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inte om Malmberg läst Novalis. På likartat sätt resonerar förf. om Tieck, s. 42. Kom
parationen fästes s. a. s. inte. En likhet framhålles; influensen lämnas öppen. —  S. 75 
säger förf., att Malmberg eventuellt kan »ha inspirerats av Novalis’ anvisning för 
’romantisering’ av politiken». Att på grundval av dessa resonemang tala om Malmbergs 
»försjunkenhet i romantisk litteratur och romantiska stämningar som övertygande kan 
dokumenteras från hans första Berlinvistelse» (s. 91; min kurs.) är inte rimligt. Kon
kret har Novalis nämnts, men utan att vi för den skull vet om Malmberg läst honom. 
Tieck har nämnts, men endast som en likhet; influensen utsäges aldrig. Des Knaben 
W underhorn förekommer som en anspelning i en diktrad (s. 45). —  S. 222 påpekar 
förf., att Novalis apostroferas under Berlinvistelsen 1908-1909. Det är riktigt —  men 
bara som titeln till ett utkast, som tydligen aldrig blev skrivet och i varje fall inte finns 
bevarat.

Ett annat egenartat komparativt experiment utför förf. s. 116: »En nyckelupplevelse 
hos Malmberg, som han har gemensam med Heidenstam, liksom med några av de 
tyska diktare, som han starkast dras till, t. ex. Rilke, Hofmannsthal och Benn, är frågan 
om ’identiteten, det problematiska och provisoriska i själva jagkänslan’». I not hänvisar 
förf. till W erner Aspenströms utgåva av Heidenstams dikter (1959), där Aspenström på 
tal om dikten »Om tusen år» säger att där frågan om identiteten etc. står i centrum. 
Aspenström fortsätter: »Det är betecknande att Bertil Malmberg, som hade många be
röringspunkter med Heidenstam och undergick samma utveckling från retorisk till stam
mande diktare, skulle upprepa samma frågor på sin sista diktsamlings allra sista sida: 
’Vem lånade mitt namn? /  Vem iklädde sig min skugga? / Vem ropade ’jag’ genom min 
mun?’» (Aspenström, s. 11 f.).

Men vad som för Heidenstam är en fantasi om vad som händer efter döden, då jag
medvetandet är nästan utplånat, det är hos Malmberg uttryck för en kluvenhet i hans 
väsen, något som han känner konstitutionellt i tillvaron. Likheten med Heidenstams 
dikt är således inte särskilt stor. Man frågar sig också vilka dikter hos Rilke, Hofmanns
thal och Benn det är fråga om. Därom får vi ingenting veta.

Förf:s styrka ligger på det biografiska och idéhistoriska planet, mindre på det text
analytiska. Ett par felaktiga eller diskutabla textläsningar skall noteras. S. 43 påpekar 
förf. om diktcykeln »Fantasos», att »upplevelsen av skönhetens ’rosenvärld’ är förenad med
medvetandet om motsättningen mellan fantasi och verklighet [------ ] skönhetsvärlden vilar
under havsytan». Detta påstående har dock icke något stöd i den citerade texten, där det 
uttryckligen står:

Brusten ren är blomsterstafven, 
hvilar vissnad öfver grafven.
Snart de böljerika haj v en 
vandra öfver rosenland. (Min kurs.)

Det är helt enkelt frågan om en framåtblick, ungefär som i slutstrofen av Frödings 
»Atlantis», vilket f. ö. framgår av de rader som följer på de citerade.

Några strofer ur dikten »Ord vid årsskiftet» citeras s. 114, och säges illustrera dikta
rens »bundenhet vid det förgångna och hans oändlighetslängtan». Om någon oändlig- 
hetslängtan står det ingenting i det citerade avsnittet.

S. 234 talar förf. om det invigda språk, som förekom i de kosmiska cirklarna i 
München. Förf. är själv influerad av Malmbergs invigda språk, vilket stundom ger en 
esoterisk prägel åt utredningarna. Men i en annan och bättre mening är förf. en person 
som i sanning är invigd i hemligheterna och generöst har delat med sig av dem. Förf:s 
arbete bygger på en oerhörd förtrogenhet med Malmbergs liv och dikt, och inte bara 
det, utan också med de miljöer, skeenden, diktare och författare som formade honom. 
Vi har fått en inträngande och mångskiftande bild av Bertil Malmberg och hans värld.

I sitt inträdestal i Svenska akademien säger Gunnar Ekelöf bl. a. så här om Bertil 
Malmberg: »Att ge en exposé av de idéer och stämningar i Malmbergs dåtida och 
senare diktning som kan ha samband med påverkningar under den langa Tysklands- 
vistelsen är en rent litteraturhistorisk uppgift som jag inte skulle gå i land med, och
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jag betvivlar att någon på ett tillfredsställande sätt skulle kunna lösa den. Det räcker 
här inte att rada upp en serie namn på författare och idéströmmar med vilka han 
kommit i beröring, utan man måste ta med hela häxbrygden. Och dess namn är 
Legion» (SAH c 1958, s. 24). Det är med glädje man konstaterar, att Enar Bergman 
i sin avhandling redan i så stor utsträckning kommit Ekelöfs profetia på skam.

Bertil Romberg

DONALD D avie: Ezra Pound. Poet as sculptor. Oxford University Press. New York 
1964.

L. S. D em bo : The Confucian Odes of Ezra Pound. A  Critical Appraisal. University 
of California Press. Berkely and Los Angeles 1963.

K. L. GOODWIN: The influence of Ezra Pound. Oxford University Press. London, 
New York, Toronto 1966.

De tre böcker om Ezra Pound som här skall behandlas kan sägas illustrera tre olika 
sätt att närma sig föremålet. Den första får stå för den sedvanliga poundintroduktionen, 
med alla dess faror och förtjänster. Den största faran har visat sig vara att porträttören 
kommer att tala så till den grad med Pounds tunga, att introduktionen till hans konst 
blir mindre förståelig än det den skall förklara. Den största förtjänsten är i allmänhet, 
att den översiktliga presentationen kan ge nycklar till olika specialstudier och att den 
ibland kan vara en förutsättning för att man ska kunna gå in i någon mer specialiserad 
studie. Den andra presenterar och uppehåller sig vid ett enda speciellt problem: det är 
en litteraturkritisk och värderande behandling av ett begränsat stoff med målsättning 
att göra ett litterärt dokument åtkomligt eller berika läsningen av det, men knappast 
skriven med avsikt att fastställa litteraturhistoriska vetbarheter. Den tredje studien är 
väl den enda som kan kallas litteraturvetenskaplig: den söker fastställa de influenser 
Pound haft på sin samtid, men diskuterar också på ett stimulerande sätt de betingelser 
på vilka sådana influenser kan fastställas eller gissas. En sådan studie handlar föga om 
litteratur, men i hög grad om villkoren för litteraturforskning och om de villkor på vilka 
litteratur och litterära konventioner och innovationer lever vidare. I det följande vill 
jag diskutera dessa tre studier med hänsyn till deras stigande grad av litteraturvetenskap
lighet —  vilket inte alltid, men i mitt tycke i detta fall, anger det värde de kan ha 
för den litteraturintresserade.

Donald Davies studie över Ezra Pound har titeln Ezra Pound, Poet as Sculptor. Den 
utgör, med ett undantag, en rent kronologisk framställning. Verk och författare presen
teras och vi får en ganska klar bild av ett historiskt förlopp och en rimlig presentation 
av en diktargärning. Vad Davie själv åstadkommit och vad han återger av tidigare forsk
ning eller essäistik är sammansmält till ett; det »nya» i hans framställning är svårt 
att lyfta fram. Två viktiga aspekter bör emellertid tillskrivas författaren. Den ena är 
hans grepp att i sin presentation ta fasta i lika hög grad på de översättningar som Pound 
gjort som på författarens egen poesi. Den andra är angiven med bokens undertitel —  
vilken dock inte får sin förklaring förrän framställningen nått ganska långt och som 
ibland pressas: tanken att för Pound kontakten med skulptur och ett antal skulptörer 
betytt väl så mycket för hans poetik och poetiska teknik som hans beläsenhet.

Undantaget från den kronologiska framställningen är introduktionen till boken. Davie 
presenterar här den volym tolkningar som Pound utgav 1955, vid 69 års ålder: The 
Classic Anthology Defined by Confucius. Han menar att dessa tolkningar sammanfattar 
Pound i kompaktare och tillgängligare form än någon annan enstaka volym. Det är så 
sant som det är sagt. Med presentationen av tolkningsvolymen vill Davie visa på dels 
fundamentala tankegångar i Pounds estetik och etik, dels hans sätt att förhålla sig till 
traditionen, och dessutom den poetiska teknik som Pound representerar eller utformat.

Ett viktigt inslag i Pounds poesi och estetik är hans många referenser till kulturellt 
arv. Davie framhåller att Pound redan från första början var en »scholar». I sina första 
föreläsningar om Developments of Literature in Southern Europé och om Medieval 
Literature, hållna så tidigt som 1908-1910, visar sig Pound ingalunda vara en charlatan,


