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nägenhet att verkligen förhålla sig till de aukto-
riteter som nu okritiskt och inte alltid helt kor-
rekt åberopas och i en ovilja att konfrontera de 
egna resonemangen mot tänkta invändningar för 
att därigenom pröva deras bärighet. Ingenstans 
diskuteras rimlighetskriterier vid tolkning, och 
det finns inget i nuvarande arbetssätt som skulle 
kunna få en text att bjuda motstånd. Därför kan 
man säga att svaren på alla frågor framstår som 
givna från början.

Slutligen bör framhållas att avhandlingen vä-
sentligt ökar vår kunskap om Kyrklund-recep-
tionen och om Kyrklund som en författare i ti-
den. Den ger en övertygande sammanfattning av 
hans livssyn sådan den kommer till uttryck i ver-
ket, och som den förste kan Olle Widhe visa att 
Jobs bok är en viktig och återkommande inter-
text i författarskapet. Dessutom belyser han ut-
förligt koncipieringen av Polyfem förvandlad. Be-
greppen allegori, exempel och montage hanteras 
visserligen tvivelaktigt och är inte tillräckliga för 
att beskriva Kyrklunds prosakonst, men de är för-
visso användbara och kommer säkert att sätta spår 
i kommande Kyrklundforskning.

Sten Wistrand

Christer Ekholm, Nervositeten kommer utifrån. 
Om Erik Beckmans tidiga författarskap. Brutus 
Östlings Bokförlag Symposion. Stockholm/Ste-
hag 2005.

Erik Beckmans (1935–1995) originalitet som för-
fattare framträder allt tydligare för varje år som 
går. Tidigt ville såväl kritiker som handboksför-
fattare knyta Beckmans formövningar till sextio-
talets konkretism, men snart nog insåg man att 
kopplingen inte är väsentlig. Delvis påhejad av 
honom själv har man senare associerat hans tex-
ter till åttiotalets poststrukturalistiska tänkande 
och språkuppfattning. I en debatt i Dagens Nyhe-
ter 1982 förklarade sig Beckman grymta med ”de 
poststrukturalistiska grisarna”. Inflytelserik för det 
perspektivet på författarskapet blev en BLM-essä 
från 1984 av Horace Engdahl. Men även denna 
skenbart förlösande kontext till Beckmans bång-
styriga texter har nu satts ifråga, eller rättare, kom-
pletterats. I en diger doktorsavhandling från Gö-
teborgs universitet, Nervositeten kommer utifrån. 
Om Erik Beckmans tidiga författarskap av Chris-
ter Ekholm, analyseras det tidiga författarskapet 

och dess formexperiment istället som drivet av 
en bestämd livsuppfattning, till synes i motsätt-
ning med alla konkretistiska eller poststruktura-
listiska textbegrepp.

Det skall sägas på en gång att detta Ekholms 
grundperspektiv, att sufflera det tidiga författar-
skapet med meningsskapande intertexter och 
därigenom lyfta fram och belysa Beckmans livs-
åskådning och dess relation till formexperimen-
ten, är en viktig korrigering av den tidigare forsk-
ningen och förtjänar allt beröm. Det har väl också 
framgått för tidigare läsare att författaren ville så 
mycket mer än att erbjuda ”öppna” konstverk el-
ler meningssaboterande språkexperiment, men 
den ännu begränsade beckmanforskningen har 
inte riktigt tagit itu med de idémässiga infalls-
vinklarna.

Vi äger sedan tidigare en enda doktorsavhand-
ling om Beckmans författarskap, Sven Hansells 
Livet, även om jag dog av det. Erik Beckmans väg 
till en ny romanform (1991). Redan titeln antyder 
att även Hansell relaterar Beckmans formexpe-
riment till författarens livsuppfattning, men av-
handlingen behandlar det tidigare författarskapet 
i en mer översiktlig form och ägnar den utförli-
gare analysen åt den sena romanen Katt och sten. 
En mosebok (1984), och då särskilt ur ett intertex-
tuellt perspektiv. I övrigt är vi hänvisade till en i 
och för sig ganska lång rad av artiklar och upp-
satser. Ekholm hänvisar flitigt och med rätta till 
Hansells undersökning, men vid inte så få till-
fällen sätter han frågetecken vid Hansells iaktta-
gelser och slutsatser. Till allt annat är relationen 
mellan Hansells och Ekholms avhandlingar ett 
lärorikt exempel på hur otacksamt det är att vara 
först på plan i den akademiska forskningen och 
vilken vinst det ligger i att ha en föregångare att 
ta spjärn emot. Kanske kunde Ekholm ibland ha 
tagit större hänsyn till detta och att Hansell äg-
nar ett så begränsat utrymme åt de beckmantex-
ter som han specialstuderar.

Därmed inte sagt att Ekholm förhåller sang-
viniskt till den tidigare forskningen, tvärtom har 
han i en dryga hundra sidor lång notförteckning 
omsorgsfullt anfört de tidigare rönen och såvitt 
jag kan bedöma hanterat dem på ett rättvisande 
sätt. Det leder oss över till avhandlingens dispo-
sition och avgränsningar. Ekholm har valt att 
göra halt vid den stora sextiotalsromanen Herti-
gens kartonger (1965), vilken också får sägas vara 
avhandlingens huvudsakliga studieobjekt: unge-
fär hälften av undersökningen ägnas denna, inte 
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mindre än ca 150 sidor. Avgränsningen framåt är 
motiverad av åtminstone två skäl: Hertigens kar-
tonger framstår som en höjdpunkt i det tidiga för-
fattarskapet och som den bok där Beckman blir 
sig själv fullt ut, och att fortsätta undersökningen 
längre än så skulle spränga alla ramar för en dok-
torsavhandling.

Ett av Ekholms huvudsyften med avhand-
lingen är också att påvisa en utveckling i det ti-
digaste författarskapet, på tvärs med till exempel 
Engdahls essä som antar att Beckman är färdig 
som författare redan från första bokstaven. Beck-
mans skrivande utvecklar sig i Ekholms hypotes 
från de första texternas mer direkta tilltal till Her-
tigens kartongers, med Gérard Genettes i avhand-
lingen anlitade terminologi, hypertextuella och 
indirekta, ”gestiska” tilltal. Hertigens kartonger 
föregås som bekant av en roman (Någon, något, 
1964) och en diktsamling (Farstu, 1963), vilka re-
dan av utrymmesskäl inte får samma utförliga 
uppmärksamhet som romanen från 1965. Det är 
närmast fråga om en rad punktstudier som idé-
mässigt och estetiskt förbereder utredningen av 
Hertigens kartonger.

Ekholm har till rubriksättning och disposition 
inte valt att följa den traditionella akademiska 
mallen med syftesförklaringar, materialbeskriv-
ning, forskningsöversikt, och så vidare. Förvisso 
finns det mesta av detta i avhandlingen, men un-
der ovanliga rubriker och i en ovanlig ordning. 
Sålunda återfinner man till exempel forsknings-
översikter och flera viktiga metodiska ställnings-
taganden i notapparaten, och syften och fråge-
ställningar under huvudrubriken ”Ingång” och 
underrubriken ”Att tolka ett ’regelvidrigt förfat-
tarskap’ ”. De andra två huvudrubrikerna är för 
övrigt ”I farstun en älg” och ”Tåget går”, varav 
den sistnämnda rubricerar den tredje, större av-
delningen om huvudsakligen Hertigens kartonger. 
Ekholms litterära disposition och rubriksättning 
är förstås inte unik, man kan rentav hända att det 
är gammal humanistisk tradition och ett sätt att 
vända sig till en större litterärt intresserad allmän-
het. En nackdel är att avhandlingen blir svårare att 
orientera sig i, vilket kan vara nog så hindersamt 
för stressade forskare och lärare. Och frågan är 
om en 450 sidor tjock och till innehållet tämligen 
komplicerad avhandling om ett trots allt ganska 
exklusivt författarskap finner fler läsare tack vare 
dessa grepp. Vana beckmanläsare fattar genast ga-
loppen när det talas om farstu, älg och tåg, men 
tyvärr är de ännu inte så många. Förhoppnings-

vis väcker ordvalen istället nyfikenhet.
Avhandlingens ”ingång” förklarar alltså förut-

sättningarna. Syftet är ”att belysa den idémässiga 
generatorn i den beckmanska formvärlden, vilket 
innefattar en beskrivning av hur författarskapet 
såväl innehållsligt som formellt växer fram som 
aktiv dialog med andra, redan givna texter” (s. 
21f ). Det metaforiska uttrycket ”den idémässiga 
generatorn” antyder genast ett för beckmanex-
egesen centralt problem: var befinner sig denna 
generator? Hur kan ett författarskap som medve-
tet tycks vilja förneka all begreppsidealism sägas 
framföra eller innesluta för form, innehåll och 
livsuppfattning bärande idéer? Ekholms svar är 
att Beckmans estetik är i grunden pragmatisk, och 
att han i det avseendet ändå ägde en viss släktskap 
med samtida konkret och nyenkel poesi. Vidare 
ansluter sig Ekholm till bland annat Beata Agrells 
forskning kring sextiotalets estetiska nydaningar 
och menar att den pragmatiska estetiken fram-
för allt förverkligas i återanvändningen av gamla 
texter, litteraturer och språk. Tolkningsuppdraget 
blir alltså att rekonstruera en del av den osynlige 
dirigentens, det vill säga författarens, idémässiga 
och estetiska intentioner med utpekade intertex-
ter samt med arrangemangen och återanvänd-
ningen av texter, och därmed belysa hur verk och 
livsuppfattning betingar varandra.

Inledningsdelens andra avsnitt, rubricerat ”Med 
’pangpang och bitbett’, av kärlek” fokuserar Beck-
mans egentliga debut, den famösa dikten ”Kärlek 
under morotsträd” från 1961. I avsnittet särskiljer 
Ekholm Beckman från tidens lyriska tendenser, 
konkretism och nyenkelhet, men argumenterar 
också för nyss nämnda likhet i det pragmatiska och 
hypertextuella anslaget. I själva dikten vill Ekholm 
se en dialogisk konflikt mellan diktens jag och du, 
en dialog som bland annat tolkas mot bakgrund av 
Lars Ahlins (1915–97) tankevärld och den så kall-
lade ”uppskruvningen”; begreppet avser idén om 
att människorna styrs och jagas av samhällets ide-
ologier och värdehierarkier bort från ett autentiskt 
förhållande till sig själva och sina medmänniskor. 
Härmed har också introducerats avhandlingens 
viktigaste jämförelsematerial, Lars Ahlins filosofi 
och författarskap.

Kärleksdikten sätts också i relation till Elmer 
Diktonius’ (1896–1961) konkreta livsbejakelse, 
och i det sammanhanget aktualiseras det för av-
handlingen viktiga begreppet ”immanent idea-
lism”, närmast hämtat från Holger Lillqvist. Be-
greppet vill fånga in en sorts religiös tro till det 
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sinnliga livet, i motsats till en transcendent ide-
alism, tron till eller hävdandet av ett översinn-
ligt liv. Ekholm vill tolka kärleksdiktens anknyt-
ning till Ahlin och Diktonius som en positione-
ring från Beckmans sida: Ahlins språk- och ide-
ologikritik förenas med Diktonius’ immanenta 
idealism, och dikten uppfattas i slutänden som 
ett slags materialistisk lovsång till det sinnliga, 
konkreta livet.

Avhandlingens andra avdelning, ”I farstun en 
älg”, behandlar dels sex dikter från debutsam-
lingen Farstu, dels den första romanen Någon, nå-
got. Två viktiga ”transtextuella” förbindelser blir 
här Beckmans programliknande essäer ”Den ef-
fektive pekaren” från 1963, det vill säga från samma 
år som Farstu, och ”Romanspråk och språkroma-
ner” från året efter, det vill säga samma år som 
Någon, något. Den viktigaste tanken som lyfts 
fram i den förstnämnda essän och sätts i relation 
till Farstu-dikterna är uppfattningen att god dikt 
är ”effektiv” dikt. Dikten är effektiv när den åter-
för läsaren till verkligheten och genererar en star-
kare verklighetsupplevelse. Tanken är i och för sig 
inte ny och påminner om till exempel den tidiga 
ryska formalismen, men får här belägga och för-
klara Beckmans pragmatiska skrivart.

Vidare kopplar Ekholm Farstu-diktningen till 
Gunnar Björlings (1887–1960) poesi och essäer 
från tjugotalet, liksom till det ahlinska begreppet 
”fromhet”. Den dialogiska utvecklingen i dikterna 
leder i Ekholms tolkningar fram till en idealise-
ring av det konkreta livet i Björlings anda och till 
en avveckling av den ahlinska fromheten, det vill 
säga att leva i och tolka världen utifrån en given 
ideologi. Ekholm tar sedan upp de konkretlyriska 
inslagen i Farstu-dikterna, särskilt i ljuset av den 
pragmatiska estetiken. Dikternas erotiserade till-
tal framställs som metapoetiska demonstrationer 
av en del av tankarna i Beckmans essä.

Romanen Någon, något läses i första hand uti-
från essän ”Romanspråk och språkromaner” och 
Ahlins språk- och ideologikritik. Den sägs illus-
trera hur ett beskrivande språk med anspråk på 
sanning driver på den ahlinska uppskruvningen 
och etablerar ett slags fromhet. I romanens vik-
tiga tredje avsnitt sägs författaren vända sig direkt 
till läsaren och förklara sin språkkritik, varefter en 
annorlunda språkhantering verkställs i en sorts 
kollage av olika språk och röster vilka alla försö-
ker yttra sig om en och samma undflyende verk-
lighet – älgen. Ekholm menar att tekniken pekar 
fram mot Herigens kartonger, vilken i sin helhet 

sägs utgöra ett sådant montage eller kollage av ci-
terade röster.

Den avslutande tredje avdelningen, ”Tåget 
går”, behandlar så Hertigens kartonger ur fyra olika 
perspektiv, man kunde säga tematiskt, narrato-
logiskt, allegoriskt och psykologiskt. Det är för 
övrigt en händelse som ser ut som en tanke att 
prästsonen Beckmans roman tillskrivs fyra olika 
tolkningsplan, likt den kristna medeltidens bi-
belexeges. Det första perspektivet tar upp några 
centrala teman och motsättningar i Hertigens 
kartonger med utgångspunkt i Beckmans novell 
”Åttan” från 1963 och i relation till intertexter ur 
Friedrich Nietzsches (1844–1900) och Albert Ca-
mus’ (1913–60) produktioner. Nietzsche får be-
lysa Beckmans novell men även romanen med 
idén om den eviga återkomsten och distinktio-
nen mellan det dionysiska och det apollinska. 
Den civilisationshistoria man kan utläsa i avsnit-
tet ”Trafalgar Square” i Hertigens kartonger för-
tydligas som en omskrivning av förfallet från en 
cyklisk naturuppfattning och en ursprunglig har-
moni mellan den dionysiska livsenergin och den 
apollinska ordningsviljan. Förhållandet mellan 
romanens centrala figurer Cicely Mary Holm-
ström och Claes Thundergrave tolkas som gestalt-
ningen av hur balansen rubbas. Claes Thunder-
grave, intellektets och ordningens, det apollinskas 
företrädare, tar kommandot och skruvar i ahlinsk 
mening upp sig själv och Marys beundrare, sol-
daterna i den churchillska begravningskortegens 
”kartonger”, till ett tillstånd av främlingskap in-
för sig själva och omvärlden.

På så vis framställs civilisationshistorien i Herti-
gens kartonger som en parallell till Nietzsches kri-
tik av den platonska idealismen och dess livsför-
nekelse. Den rationella ordning och mening som 
Claes Thundergrave söker i tillvaron och den frus-
tration det ger upphov till jämförs i sin tur med 
Camus’ teori om det absurda, den meningssö-
kande människans frustration inför en menings-
lös verklighet.

Avdelningens andra avsnitt, ”Att ordna istället 
för att orda”, behandlar istället romanens kom-
position, särskilt som ett kraftigt brott med tradi-
tionell narrativ formgivning, här representerat av 
Aristoteles’ poetik. Konventionellt berättande och 
intrigskapande förklaras vara ytterligare en sida 
av de uppskruvningens generaliseringar och hie-
rarkiseringar som distanserar människorna från 
det konkreta livet. Kompositionen analyseras som 
ett montage av citerade yttranden utan en sam-
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ordnande och syntetiserade berättare. Romanens 
alla numrerade avsnitt utgör istället uttryckligen 
verbala och ibland motsägelsefulla gester arrang-
erade av en bakomliggande dirigent, författaren. 
I anknytning till Beckmans stora musikintresse 
och den tidigare forskningens musikaliska jäm-
förelser beskrivs romanens komposition i musi-
kaliska termer. Den bakomliggande dirigentens 
motpart antas vara den verklige läsaren, inte en 
inskriven åhörare eller läsare, och denna förvän-
tas uppfatta arrangemanget som en bild av livets 
egna spänningar.

Under rubriken ”Vägen till kyrkan, och hem 
igen” läser Ekholm romanen så att säga på läng-
den och som en sorts allegori. I fokus står den ut-
veckling som romanens personer genomgår, från 
ett relativt lyckligt tillstånd i början när männen 
formerar sig i begravningsprocessionen, över en 
fortlöpande platonsk och religiös uppskruvning 
på grund av kulturens och civilisationens tryck, 
särskilt materialiserad i Claes Thundergraves ge-
stalt, fram till ett nervöst och livsfrämmande till-
stånd utanför St Pauls Cathedral. De efterhand 
allt nervösare söker komma tillrätta med tillstån-
det genom att söka sin tillflykt till entydiga ide-
ologier formulerade i skönlitteratur, i resegui-
der och kyrkofromhet, i texter som Mary Bar-
kers naturlyriska Flower Faries (1923–1926), T. S. 
Eliots höglitterära ”Burnt Norton” (1935), eller i 
den stränga schartauska nådeordningen. Avslut-
ningsvis tolkas romanens upplösning som ett slags 
mystisk befrielse från språk, civilisation och upp-
skruvning. Nervositeten släpper när verklighe-
ten plötsligt materialiseras och avfiktionaliseras 
och personerna upplever sin värld utan alla tol-
kande raster.

Det fjärde och sista perspektivet på Hertigens 
kartonger uppmärksammar just nervositeten som 
ett resultat av uppskruvningen och civilisationens 
tvång och av den frustrerande upplevelsen av verk-
ligheten som absurd. Nervositeten läggs ut i jäm-
förelse med bland annat den freudianska psyko-
analysens uppfattning om neurosen som en inifrån 
kommande försvarsreaktion, vilken ger upphov till 
ångest. I Hertigens kartonger kommer nervositeten 
istället utifrån. I Ekholms utläggning beskrivs den 
som en frukt av ett internaliserat ”vi”, och relate-
ras till Karin Horneys förståelse av neurosen som 
orsakad också av kulturens yttre krav.

Som en avslutning återknyter Ekholm till den 
beckmanska bekännelsen till den immanenta ide-
alismen i essän ”Skrivarjaget” från 1964 och den 

opublicerade novellen ”Vårkväll” från 1963. Den 
grundläggande tron på livet som blott vara kon-
trasteras allra sist mot en av personerna i Ahlins 
för sextiotalet betydelsefulla roman Bark och löv 
(1961), den sörjande änkan Svea som i sin sorg står 
fri från uppskruvningens styrningar. Den kärlek 
som Svea riktar till den döde maken vänds hos 
Beckman helt och hållet till det levande och när-
varande.

Det är lätt att följa Ekholm i antagandet att 
Beckmans texter är i vid mening parodierande 
och att tolkningen också måste ta hänsyn till re-
levanta intertexter och hypotextuella samtalspart-
ners. Däremot kan man råka i beråd över avhand-
lings val av dessa och över vilka kriterier som har 
varit styrande för urvalet. Ekholm tar inlednings-
vis stöd i E. D. Hirsch’ distinktion mellan ”mea-
ning” och ”significance”, och talar om sin signifi-
kans- eller betydelseskapande aktivitet som till ex-
empel ”hermeneutisk” och ”kontextualiserande”. 
Det ger ibland intrycket att valet av upprättade 
intertextuella relationer i första hand bestäms av 
en ideal läsares eller själva avhandlingsförfattarens 
associationer, det vill säga kan drabbas av ett visst 
godtycke. Å andra sidan är Ekholms grundhåll-
ning att sympatisera med författaren och hans in-
tentioner, analysen av Beckmans pragmatiska es-
tetik är helt i linje med hans egna uttalanden, och 
valet av intertexter framstår också oftast som för-
sök att rekonstruera Beckmans tankar och avsik-
ter. Är tolkningarnas ”djupare förståelse” (s. 38) en 
djupare förståelse av textens meningsmöjligheter 
eller av Beckmans ursprungliga intentioner? Me-
ningsskapande kontextualiseringar kan som be-
kant göras utan alla hänsyn till eventuella förfat-
tarintentioner. Eller är det en förståelse, en av den 
bakomliggande dirigenten antydd mening, som 
i den pragmatiska estetikens namn borde upp-
märksammas av varje läsare?

Ett exempel: en viktig ingång till analysen av ci-
vilisationskritiken i Hertigens kartonger är utlägg-
ningen av novellen ”Åttan”. Åttan (det vill säga 
evighetssymbolen som vi känner igen i konsu-
mentkooperativets symbol) och det cykliska hän-
delseförloppet i novellen ”kallar” enligt Ekholm 
”tydligt på en läsning mot bakgrund av Friedrich 
Nietzsches lära om ’den eviga återkomsten’ ” (s. 
154). Några sidor senare när bland annat rusets 
innebörd i Hertigens kartonger granskas sägs det 
att sammanhanget ”tydligt påkallar en tolkning 
mot bakgrund av Nietzsches berömda beskriv-
ning av det dionysiska ruset” (s. 160). Ett par si-
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dor senare förklaras i samband med Cicely Mary 
Holmströms innebörd i romanen att fiktionsvärl-
den ”ympar sig […] på Nietzsches beskrivning i 
Tragedins födelse” (s. 162). Parallellerna till Nietz-
sche blir i utläggningarna tämligen långtgående 
samtidigt som utgångspunkten i första hand tycks 
vara avhandlingsförfattarens egna associationer 
och upptäckt av likheterna. Detta skall jämfö-
ras med de avsnitt i avhandlingen som tar sin di-
rekta utgångspunkt i Beckmans egna uttalanden 
och utpekanden av idéer och intertexter, som till 
exempel i de viktiga relationerna till Ahlin eller 
författarens hänvisning till existentialismen. Av-
handlingen gör ingen tydlig hermeneutisk skill-
nad mellan dessa olika typer av trans- och hyper-
textuella förbindelser och gör det svårt för läsaren 
att avgöra vilka som bidrar till att etablera en för-
fattartolkning och vilka som utgör provisoriska, 
kontextualiserande tolkningsförsök.

Den berättelse som själva avhandlingen bildar 
i kraft av den kronologiska dispositionen och tan-
ken att de första böckerna i Beckmans produk-
tion beskriver en utveckling förutsätter också att 
texterna kan och bör läggas ut i ljuset av varan-
dra. I stort i och med att principiella iakttagelser 
i samband med Farstu och Någon, något får ut-
göra en grund för läsningarna av Hertigens kar-
tonger, i smått som i ovanstående exempel an-
gående Nietzsche. Anknytningen till Nietzsche 
är nog så intressant i fråga om ”Åttan”, men på 
vilka grunder kopplas novellen cykliska rörelse 
och dess eventuella idébakgrund till romanen? 
Är det den ”idémässiga generatorn” som går på 
samma bränsle i novellen och i romanen eller är 
det avhandlingsförfattarens kontextualiseringar 
som suggererar en fortsättning?

Beckman var övertygad marxist, åtminstone 
vänsterradikal, och man kan fråga sig om inte 
den historiska materialismen och bakom den 
den hegelianska idealismens historiesyn också 
finns i Hertigens kartongers och civilisationskri-
tikens uppsättning av tänkbara samtalspartners. 
Den mystiska befrielsen i slutet av romanen tycks 
kunna läsas som en materialistisk variant av den 
romantiska idealismens tänkta utopi. Men po-
ängen är att Ekholms avhandling till och från kan 
framstå som otydlig ifråga om hur de betydelse-
skapande tolkningarna skall värderas, som om av-
handlingen drevs av både viljan att fixera Beck-
mans egen idévärld och önskningen att tillfreds-
ställa vår tids författarnegligerande tolkningsre-
lativism.

Ovanstående svepande referat och kommenta-
rer gör dock ingen rättvisa åt avhandlingens alla 
uppslagsrika läsningar och får inte skymma det 
faktum att de även kan läsas separat och med stort 
utbyte av den som vill fördjupa sig i de enskilda 
verken. Det finns många exempel på hur i tex-
terna synnerligen krypterade författarkontexter 
framstår som väsentliga för förståelsen överhu-
vudtaget, som till exempel bakgrundsteckningen 
till den schartauska teologins nådeordning och 
dess göteborgska representanter, när den väl på-
talats en uppenbar och viktig motpol till den nå-
dens oordning som Ahlin predikade och Beck-
man delvis anammade.

Vad som också blir uppenbart med Ekholms 
avhandling är att här har ett nytt forskningsfält 
öppnats, att det lönar sig att fråga efter intellek-
tuella målsättningar och inspirationskällor även 
hos en poststrukturalistisk gris som Beckman. 
Mycket återstår i den riktningen, vilket självfal-
let inte är en kritik av Ekholms pionjärgärning. I 
slutet av avhandlingen beskriver Ekholm i förbi-
farten plötsligt Beckmans estetiska strategi som 
ett ”fabulerande, frammanande en sinnlig kon-
kretisering eller materialisering av den grundläg-
gande, abstrakta tanken” (s. 209). Det är inte rik-
tigt den bilden man får av Beckmans ”orena”, 
pragmatiska och dialogiska estetik i avhandling-
ens början, men det är ju faktiskt ett sådant syn-
sätt som flera gånger utnyttjas i analysen av Herti-
gens kartonger. I mellanrummet mellan Engdahls 
dekonstruktioner och Ekholms fixeringar av diri-
gentens taktslag har därmed pekats ut ytterligare 
ett framtida forskningsfält.

Peter Hansen

Sara Kärrholm, Konsten att lägga pussel. Deckaren 
och besvärjandet av ondskan i folkhemmet. Bru-
tus Östlings Bokförlag Symposion. Stockholm/
Stehag 2005.

Hur kommer det sig att populära genrer inom ex-
empelvis litteraturen och filmen plötsligt, nästan 
över en natt, kan bli omoderna och ur fas med 
samtiden? Det är en spännande fråga som kanske 
särskilt aktualiseras inom populärkulturen. Med 
sin relativt rigida insortering av berättelser i olika 
välavgränsade genrer kännetecknas det populär-
kulturella å ena sidan av stabilitet och förutsägbar-
het. Å andra sidan är denna stabilitet hela tiden 


