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190 Övriga recensioner

Erik  A. N ie l s e n : Lars A hlin . Studier i sex romaner. Bonniers. Sthlm 1968.

En ung dansk litteraturforskare har utgivit det första större arbetet om Lars Ahlins 
författarskap. Boken består väsentligen av utförliga referat och tolkningar av sex Ahlin- 
romaner, nämligen Tåbb med manifestet (1943), Min död är min (1945), Om (1946), 
Fromma mord (1952), Natt i marknadstältet (1957) samt Bark och löv (1961). I ett 
avslutande kapitel anlägger förf. också vissa principiella synunkter på den motivkon
stans han tycker sig ha funnit i de sex romanerna samt diskuterar Ahlins estetiska pro
gram, bl. a. diktarens bekanta avståndstagande från naturalismens illusionsroman och 
hans teorier om konstverkets »funktionsverklighet».

Några mer sensationella överraskningar bjuder knappast Nielsen på i sin bok. Föt 
det mesta håller han sig tätt till vad Ahlin själv har sagt i sina texter, omskriver detta 
och broderar över omskrivningarna. Någon gång kan det väl inträffa att Nielsen lyfter 
fram vissa förbisedda sammanhang i romanerna och därmed korrigerar vissa gängse 
tolkningar, t. ex. uppfattningen att Georg Sylwan i Min död är min skulle predika en 
förnedringens mystik. Men i det stora hela utpekar han ofta bara det som var och en 
kan upptäcka själv, om han har ögon att se med, när han läser romanerna. När så 
referaten övergår i analys, är det inte fråga om analys i vedertagen litteraturhistorisk 
bemärkelse. Nielsen använder inget utomlitterärt material för att styrka riktigheten av 
sina läsarter. Och han gör från första början fullt klart, att han inte tänker placera in 
Ahlin i dennes historiska sammanhang. Alla resonemang om påverkningar av konstnär
lig, filosofisk, politisk eller religiös art lyser med sin frånvaro. Och Nielsen försöker 
inte ens att ta reda på om de stora persevererande motiven hos Ahlin —  låt oss säga 
föreställningarna om »döden i livet» eller »jämlikheten» —  kan ha några förutsätt
ningar eller paralleller i samtida och äldre litteratur. Hela analysen går i korthet ut på 
att Nielsen genom att stava och lägga samman det som Ahlin redan själv har sagt i 
sina romaner försöker göra tydligt vad Ahlin vill ha sagt. Jag vet inte om Ahlin egent
ligen är eller borde vara betjänt av en sådan förtydligande verksamhet. Om han näm
ligen är det, innebär ju detta ett indirekt erkännande av att diktaren inte riktigt själv 
förmått att vidarebefordra det han vill ha sagt. Och om han å andra sidan inte förmått 
det, ökar visserligen berättigandet av Nielsens exeges som sådan men minskar i samma 
mån Ahlins storhet som diktare, den storhet som Nielsen hela tiden är så angelägen 
att framhålla.

Någonstans i själva sitt teoretiska fundament förefaller alltså Nielsens arbete att 
svikta betänkligt. Han kommer —  helt oavsiktligt givetvis —  att kasta ett tvivelaktigt 
ljus över den diktare som han är så angelägen att taxera upp, och han är kanske också —  
förmodligen lika oavsiktligt och omedvetet —  en smula nedlåtande mot den dock inte 
alltför begränsade läsekrets som förmår att läsa böcker själv och att tolka dem. Frågan 
är också, om den verkliga originaliteten i Ahlins diktning inte skulle ha kommit mycket 
bättre till sin rätt, om Nielsen haft modet att ställa honom i relief mot en historisk 
bakgrund. Ahlin är ju t. ex. varken den förste eller den ende i den moderna litteraturen 
som tagit avstånd från naturalismens illusionsroman med dess allvetande berättare och 
andra agremanger. Hela den moderna romankonstens historia är tvärtom en serie fort
skridande revolutioner och uppror mot den romanteknik, som var den gängse i den 
stora 1800-talsrealismen och som nådde sitt krön med Flaubert. Det kunde ha varit 
värt att diskutera, vari just det speciella i Ahlins angrepp består och vad det var som 
kom just Ahlins essäer »Konstnärliga arbetsmetoder» eller »Om ordkonstens kris» och 
romanen »Om» att väcka så stor uppmärksamhet i den svenska litterära debatten. Likaså 
undrar läsaren vad Ahlins egendomliga och fascinerande nederlagsteologi —  hans över
tygelse att människan måste genomgå en fundamental kris, en »död i livet» som om
strukturerar hela hennes värdeskala —  egentligen har för inspirationskällor och idé
historisk bakgrund. Att Ahlin någon gång i de övre tonåren själv skulle ha drabbats av 
en sådan genomgripande krisupplevelse och att det är på erfarenheterna från denna 
kris han diktar alltifrån Tåbb med manifestet ända fram till Bark och löv, är en tes 
som skymtar (sid. 222) och som väl framförts tidigare i Ahlin-diskussionen (jfr Erik 
Hj. Linder i Fem decennier av nittonhundratalet). Påståendet är plausibelt men stöds 
inte med några som helst biografiska belägg. Och om nu Ahlin haft en sådan genom
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gripande ungdomsupplevelse, utesluter ju inte detta i och för sig att han också kan ha 
inspirerat sig av diverse lektyr av filosofisk, teologisk och skönlitterär art. Det borde ha 
varit möjligt men återstår alltså fortfarande att utreda denna idébakgrund, om vilken 
fortfarande den svenska läsekretsen är mycket bristfälligt underrättad. Nielsen berättar 
bara vad Ahlins föreställning om »döden i livet» går ut på och klargör dess konse
kvenser —  hur människan har att värdera sig själv och andra inte efter prestationer, be
undransvärda egenskaper etc. utan helt enkelt utifrån det faktum att hon och gemen- 
skapslivet finns där. Men att Ahlin omfattar denna speciella »existenslära» med dess 
övertoner av demokratiskt jämlikhetspatos var ju i och för sig ingen nyhet. Betydligt 
intressantare vore att få veta, hur den formades och vari Ahlins speciella variant av 
existenstänkande skiljer sig från tidens många andra existensläror.

Erik A. Nielsens bok andas en entusiasm för Ahlins författarskap som närmar sig 
dyrkan. Att han tillbragt mer tid med att läsa Ahlins romaner än de flesta Ahlin-be- 
undrare gjort, är så gott som säkert. Det är en smula tråkigt att konstatera att hans 
hängivna och stora arbetsinsats inte avsatt mer givande resultat och förmedlat mer ny 
kunskap om den diktare som fortfarande så tydligt befinner sig i det litterära intressets 
centrum.

Thure Stenström
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BENGT H o l m q v isT: D en moderna litteraturen. Frankrike, Italien, Spanien, Latin
amerika. Bonniers. Sthlm 1966.

Bengt Holmqvists Den moderna litteraturen utgör en fristående fortsättning på Bon
niers Allmänna Litteraturhistoria 1—6. Den tar alltså vid där sjätte delen av BAL 
slutade, närmare bestämt 1914, och för sedan fram den litterära nutidskrönikan till 
tiden för andra världskrigets utbrott 1939. I den första föreliggande delen behandlas 
litteraturen på de romanska språkområdena. I en kommande andra del avser förf. att be
skriva litteraturerna på de anglosaxiska, tyska och slaviska språkområdena.

Det är en ofantlig uppgift Holmqvist förelagt sig, hur vidlyftig begriper man kanske 
på fullt allvar först när man läst boken. Visserligen kan det synas som om arbetsom
rådet vore någorlunda avgränsat i tiden. Men mer än någorlunda kan det heller inte 
bli tal om. Man diskuterar knappast lyrisk modernism i Frankrike, i varje fall gör inte 
Holmqvist det, utan att anlägga perspektiv bakåt i tiden, till Baudelaire och Mallarmé. 
Man behandlar inte de s. k. skymningsdiktarna, »i crepuscolari», eller Pirandello i Ita
lien utan att erinra om den fond mot vilken de avtecknar sig, alltså det slutande 1800- 
talets »verism» med Verga och Capuana. Framåt i tiden måste gränsen bli ännu mer 
obestämd och svår att dra. Holmqvist har sökt iaktta principen att följa de diktare som 
etablerat sig någorlunda fast i litteraturen före andra världskrigets utbrott fram till 
senast möjliga tidpunkt. Det kan betyda, att man i vissa fall får läsa om böcker som 
utkom för bara några år sedan. Och mot denna princip finns det väl rent allmänt inte 
mycket att invända: någonstans måste gränsen dras, och att dra gränsen mitt igenom  
ett författarskap som befinner sig i full utveckling är föga tilltalande. Men principen 
kan, som Holmqvist själv är väl medveten om, i sin praktiska tillämpning leda till —  
sakligt sett —  ganska nyckfulla resultat: en stjärna som Céline får äran att bli observe
rad, under det att en kanske ännu mer lysande stjärna som Camus hamnar utanför blick
fältet. Det hjälper föga, att Camus hade en ansenlig produktion bakom sig när andra 
världskriget utbröt, och att han till hela sin författar naturell hör minst lika mycket 
hemma i 30-talet som i det följande decenniet. Han vann nämligen sitt genombrott 
först med L’étranger 1942, att denna roman liksom så många andra av Camus texter 
om det absurda i början på 40-talet till väsentliga delar skrivits redan under 30-talet 
blir så att säga ovidkommande.

Svårare än periodiceringsfrågan, som alltså kan vara besvärlig nog, är emellertid be
stämningen av vilka diktare och verk som skall tas upp bland dem som odiskutabelt 
hör hemma i perioden. Man får en föreställning om det bekymrets storleksordning, när 
man underrättas om att det enbart i Frankrike och enbart på romanens område under 
första hälften av 1900-talet utkom i runt tal 25 000 verk. Det är en siffra, som utmärkt


