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Förord
Denna bok innehåller ett urval av essayer som flutit ur min penna under det 
gångna halvseklet. Jag gör mig inga överdrivna föreställningar om bukettens 
evighetsvärde. Men kanske bör jag ändå tillmötesgå den läsekrets, som med jäm-
na mellanrum anmodat mig att göra slag i saken och samla ihop ett litet flori-
legium av svåråtkomliga skriftalster. Samlingen utges i första hand elektroniskt 
och finns tillgänglig i Uppsala universitets databas DiVA. I andra hand utges 
också en mindre upplaga i bokform. För de publiceringsbidrag som jag erhållit 
från Vilhelm Ekmans Universitetsfond och från Sven och Dagmar Saléns Stif-
telse framför jag mitt varma tack. Ett tack går också till prefekten Ann Öhrberg 
och min efterträdare, professor Torsten Pettersson, som givit boken husly i en 
skriftserie vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala.

Flertalet nummer har varit tryckta förut, var texterna ursprungligen stått pu-
blicerade anges i varje enskilt fall. Stommen i volymen består av understreckare 
i Svenska Dagbladet. Sedan min entré i tidningen år 1963 har jag författat 243 
sådana. Det säger sig självt, att dessa textmassor lätt skulle kunna fylla både fem 
och tio volymer av samma omfång som den föreliggande. Vad jag här stannat 
för är sålunda bara ett begränsat urval. Till uppemot tre fjärdedelar kan dessa 
understreckare hänföras till vad som brukar kallas ”universitetets tredje upp-
gift”, det vill säga kunskapsförmedling till en bredare läsekrets av forskning eller 
annan verksamhet som pågår vid universiteten. Här läses sålunda recensioner 
av doktorsavhandlingar eller andra vetenskapliga arbeten och behandlas diver-
se lärdomshistoriska, filosofiska och litteraturvetenskapliga ämnen. Likartad är 
karaktären hos ett knippe andra skriftalster, som stått tryckta i mer eller mindre 
svåråtkomliga eller sällan lästa publikationer. Det rör sig om bidrag till tidskrif-
ter och festskrifter, föreläsningar och annat sådant som med större eller mindre 
rätt kan fogas in under rubriken essayer. Det inträffar, att uppsatserna ibland 
gränsar till eller överlappar varandra, varmed smärre upprepningar uppstått som 
kan verka störande. För sådant utber jag mig läsarens överseende. 

Stoffet är inte kronologiskt ordnat, nytt material blandas med gammalt. I 
stället kommer läsaren att möta ett försök till tematisk gruppering. Men även 
den är ungefärlig med, särskilt på slutet, alltmer oskarpa gränser. I somliga mer 
vetenskapliga bidrag har jag låtit fotnoter och litteraturhänvisningar stå kvar, 
eftersom de kanske kan vara till glädje för den som önskar veta mer. Många 
dokument i mina skrivbordslådor och hårddiskar är starkt tidspräglade och har 
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påtagligt åldrats med åren. Ingenting åldras snabbare och mer brutalt än tid-
ningsartiklar. Vad som skrevs i tidningar i går är oftast glömt och inaktuellt 
redan i dag. Att skriva i dagspressen är med andra ord som att skriva i vatten. 
Till och med själva uttrycksvanorna har förändrats, jag skriver helt enkelt annor-
lunda nuförtiden än när de äldsta uppsatserna tillkom. Alltså har jag språkligt 
sökt putsa en och annan mossbelupen formulering, strukit somligt och tillagt 
annat, gjort smärre förtydliganden och inskott, alltsammans i den ökade läsbar-
hetens och klarhetens intresse. Men dessa justeringar är högst marginella, det 
allra mesta återges i ursprungligt skick. Många sakförhållanden som tillhör en 
gången tid går ju heller inte att ändra på. Det är inslag som för övrigt alls inte 
bör retuscheras, av den enkla anledningen att de kan ge en upplysande, ibland 
rentav underhållande tidsfärg. 

Att mycket i denna bok skrevs under andra förutsättningar än vad som gäller 
i dag, behöver alltså inskärpas. Läsaren försätts till en tidpunkt, när Horace Eng-
dahl ännu var en helt ung man, som just disputerat och som jag farbroderligt 
klappar på axeln. Kyrkans skilsmässa från staten hade ännu inte ägt rum, den 
nya bibelöversättningen var ännu inte utkommen. Och psalmboken var fortfa-
rande den gamla från år 1937, där man ännu kunde läsa om vredens nära före-
stående dag. Datorer och mobiler var ännu inte var mans egendom, svenskarna 
var inte uppkopplade utan hade fortfarande gott om tid att både läsa böcker 
och tänka. På min fosterö Gotland fanns det fortfarande kvar ett svenskt för-
svar värt namnet. Ute på öns landsbygd existerade rentav talrika mjölkbönder 
och en sockerfabrik, avfolkningen och utarmningen av landsbygden hade nätt 
och jämnt påbörjats. Mellan Nynäshamn och Visby gick katamaraner, ett slags 
vattenspindlar för persontrafik som på några korta timmar korsade Östersjön. 
Den stora utgåvan av Søren Kierkegaards samlade skrifter i Köpenhamn befann 
sig ännu bara i sin linda och fanns varken tillgänglig i bokform eller på nätet, 
vilket den gör i dag. Och den grekiska övärldens modernisering, exploatering 
och kommersialisering hade inte fortskridit lika långt som i våra dagar.

”Varje essayist gläntar på dörren till sitt innersta.” Så lyder en anonym afo-
rism som faller mig i minnet, när jag nu överlämnar denna samling till trycket. 
Inte bara texterna som sådana utan också urvalet skvallrar om sin upphovsman. 
Det går lätt att föreställa sig ett annat urval, när man utger en antologi som 
denna. Det går däremot inte att förställa sig. Ty alltsammans vittnar! Av mina 
essayer kommer att framgå, att jag stammar från Gotland och haft ett långt 
livs yrkesverksamhet förlagd till Uppsala universitet samt rört mig i akademiska 
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miljöer i, förutom Sverige, särskilt Frankrike, Danmark och USA. Att mina 
litterära husgudar ofta haft sin hemortsrätt i Frankrike eller Danmark och att jag 
genomgående haft mitt hjärta i Europa, syns lång väg. Med Kierkegaard, Pascal, 
Beckett och Gyllensten som storfavoriter antyds också ett behov att syssla med 
vad Herbert Tingsten brukade kalla ”det inre livet”. De existentiella frågorna har 
länge ansatt mig utan att få några slutgiltiga svar. De gränsar till ett intresse för 
filosofi och idéhistoria, som ibland ansetts opassande för en litteraturprofessor, 
ända därhän att somliga i min omgivning betraktat mig som ”a displaced per-
son”. Men det är för sent att ändra på nu! 

Min levnadsbana har innehållit också andra paradoxer. Ursprungligen tänkte 
jag mig en bana som kyrkomusiker, fastän jag tidigt kom att spåra ur och i stället 
bosatte mig i böckernas värld. Vid cembaloklaviaturen och hos fader Bach har 
jag känt mig särskilt hemmastadd, några inledande essäer om klassisk musik 
understryker att örats värld för mig varit långt viktigare än ögats. Kärleken till 
Rom och Hellas grundlades redan på skolbänken i latingymnasiet i Visby men 
har förstärkts på äldre dagar, då jag med nyförvärvade läsfärdigheter i klassisk 
grekiska fått möjlighet att tränga djupare in i de antika urkunderna, utan att för 
den skull hinna bli mer än en intresserad lekman. Nog nu med förklaringar och 
bortförklaringar! Färden kan börja. Den går från ö till ö och börjar i det baltiska 
havet och slutar i den grekiska arkipelagen. 
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Hemkänsla och främlingskap på Gotland
För den som under vinterhalvåret bor i Uppsala – en stad som numera är så ful 
och förvanskad, att man knappast kan gå ut, annat än möjligen i kvarteren kring 
universitetet – är det en lisa att om sommaren få komma till Visby. Där har riv-
ningsraseriet och moderniseringsivern ännu inte skördat lika förfärande och an-
stötliga vinster. Där begränsas synfältet bara av havshorisonten, och i varje liten 
trädgårdstäppa sjunger dessutom koltrastarna, alldeles som i min ungdom om 
vårarna. I Frimurarlogens trädgård, på dominikanklostret Sankt Nikolais syd-
sida, växer fortfarande samma gamla mullbärsträd och valnötsträd, och i Sankt 
Olofs gränd knäpper grindlåset till De Badande Wännernas Botaniska Trädgård 
med alldeles samma dova ljud som när jag under soliga septemberdagar i bör-
jan på 1940-talet som Visbygymnasist letade mig ut till favoritsoffan i parken 
för att plugga in latinläxan. Nu som då kan man höra havsdyningen utanför 
ringmuren vid Strandpromenaden och rösterna borta från Paviljongsplan. Det 
är bara att sluta ögonen, och årens klocka börjar att gå bakåt. I själva sömnen 
kan man känna längtan till just denna trygga och bekväma parksoffa, gul med 
silverfärgade armstöd, som stått där i decennier och som verkar nära nog byggd 
för gymnasiala funderingar kring romarspråkets konsekutiva ut-satser, dess ge-
rundium och gerundivum. Var lyser rosorna rödare än i Botan i Visby? Var växer 
murgrönan ymnigare än på Sankt Olofs ruin?

Envar har naturligtvis sitt eget landskap, sin egen stad, sin egen hemkänsla. 
Jag förmenar ingen att känna sig hemma annorstädes, men för egen del har jag 
svårt att förstå, hur man kan känna sig hemma annat än bland trappgavels- och 
korsvirkeshus och medeltida gränder. Kan en stad ens förtjäna att kallas för stad, 
om den inte är omsluten av en ringmur från 1200-talet och av vallgravar? Och 
på lantstället, om man nu är lycklig ägare av ett sådant, skall man höra lärkan 
dagen lång bakom syrenhäcken, havssorlet genom skogen och fårens bräkande 
från järnåldersgravarna bortom ladan. Den soldallrande luften skall vara mättad 
av dofter från timjan och tång och saltvatten längs med strändernas kalkvita 
klapperstensvallar, där man kan lustvandra i många timmar, utan att möta en 
levande varelse – förutom betande får och sjöfågel. ”Men ej till människor. Jag 
längtar marken, jag längtar stenarna där barn jag lekt”, skrev Heidenstam.

Hemkänslan är ett besynnerligt ting, något som har med ljus och ljud och 
dofter att göra och – i gotlänningens fall – färger från gräs och grödor, ängets 
och dikeskanternas alla blomster: skär akvileja och röd kornvallmo, brinnande 
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blåeld och daggvit skogslilja. Och alla orkidéerna: brudsporre och Jungfru Marie 
Nyckel, krutbrännare och – längst ute bland enbuskar och vindpinade tallar på 
en strand i Kräklingbo eller Anga – julimånadens ljuvligaste skönhet, den röda 
salepsroten. Minnet av att fältsippan fanns redan i skolherbariet och redan då 
hette ”Pulsatilla pratensis” på latin och ”kattballar” på gotländsk skolpojksslang 
inger, också det, en säregen trygghetskänsla.

Det ligger i öbornas natur att inte låta sig imponeras av det främmande, 
att betrakta fastlänningar och andra utbölingar med misstro. Omvänt räknas 
de egna som pålitliga. När grannarna i min sommarsocken vill hedra sin hem-
vändande landsman, smyger de i förbifarten gärna in en diskret komplimang: 
”Naj, han jär int´sommargotlänning, han jär vintarfastlänning, vittja!” Vackrare 
vitsord står inte att få för den som nödgas bo på fastlandet under vinterhalvåret, 
en lekfull påminnelse om var vi gotlänningar sist och slutligen hör hemma.

Men rörligheten i det moderna kommunikationssamhället håller på att sud-
da ut de skarpa gränserna mellan hemma och borta. I var och varannan kalk- 
stensgård på den gotländska landsbygden sitter numera storstadsbor och arbetar 
vid sina hemdatorer, uppkopplade till det egna företaget eller den egna tid-
ningen i Stockholm. Hinner de, kan man undra, någonsin stanna vid de sköna 
bestånden av akvileja eller svärdsyssla eller salepsrot, när de letar i menyerna eller 
förirrar sig långt in i hårddisken? Det tillhör redan vanligheten, att man arbetar 
i Stockholm men bor på det gotländska Sudret. Det är inte underligare än att 
somliga amerikaner under veckan arbetar i New York och under veckosluten 
per flyg pendlar hem till den egna villan i Kalifornien. Om nu ens flyget längre 
behövs i de virtuella kommunikationernas allt snabbare värld, där begrepp som 
hemma och borta upplösts i tunn luft och bara finns kvar som abstrakta påmin-
nelser om ett länge sedan förflutet.

Det fanns en tid, när sommarresan till Gotland var ett ansträngande företag 
och när borgerliga familjer med Buick och hembiträde lämpades ombord i Ny-
näshamn – vid behov baxades bilen med lastkran ner på fördäck – och nådde sin 
bestämmelseort först ett helt dygn senare. Nuförtiden flyger man från Arlanda 
på trettiofem minuter. Eller man kommer susande med katamaran, ett slags 
modern vattenspindel som på två sköra pontoner skär sig fram på vattenytan på 
två korta timmar från Västervik till Visby. Oavlåtligen spolas tyskar och frans-
män runt på det gotländska bondlandet, och i Visbys gränder ekar popmusiken 
från dyra diskotek och billiga hamburgerbarer. Det enda som inger besökaren 
en avlägsen känsla av att befinna sig på Gotland är att hamburgaren där kallas 
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hoburgare, efter Hoburgsgubben, den kända rauken ute på Gotlands sydspets. 
Men eljest är de försålda mattorna på Stora Torget i Visby merendels från Me- 
delhavet och smyckena från Fjärran Östern och det kommersiella tingeltanglet 
förvillande likt det som kan påträffas i vilket salustånd som helst i Berkeley eller 
Gamla stan i Stockholm.

Inför sådana fenomen kan hemkänslan bli mycket problematisk och sam-
mansatt för den hemvändande sommargotlänningen, som ett tu tre finner sig 
ännu mer främmande hemma än i främmande land. Att analysera eller åtmins-
tone överleva sådana känslokomplikationer kan bli sommarferiens besvärligaste 
och mest påträngande angelägenhet. Förnimmelsen av att denna ö en gång var 
vår, men att den nu håller på att bli deras – främlingarnas, som mycket litet för-
står av landskapets traditioner och som våldför sig på öns egenart – är i masstu-
rismens tidevarv lika vanlig som överväldigande. ”Iss stockholmrar” (”dom där 
stockholmarna!”) lyder det nedsättande samlingsbegreppet för alla fastlänning-
ar, antingen de sedan kommer från Övre Norrland eller från sydligaste Skåne. 
De får i folkmun stå för allt det betänkliga och främmande: de köper upp husen 
i Visby innerstad utan att ens bo i dem, de sprider narkotika och välska seder 
bland trohjärtade gotländska sårkar och töisar, de utger storordiga böcker om 
”mitt Gotland” och ”mitt Fårö” utan veta nämnvärt mycket om öarnas historia 
och egenart. Vet de ens vad käut (säl) eller gistgard (torkplats för nät) betyder? 
Och så snart en mikrofon kommer inom räckhåll, knäpper de på sin gitarr och 
låtsas sjunga gotländska visor – utan att kunna prestera en enda genuin diftong. 

Men samtidigt som sådana primitiva känsloreaktioner väller fram ur mitt 
innersta, inser jag ju, att de i miniatyr speglar en främlingsfientlighet som – 
projicerad i större skala – snabbt skulle kunna växa till invandrarhat. Och i och 
med detsamma ringer varningsklockan. 1980-talet, de snabba kommunikation-
ernas och de minskande avståndens tidevarv, är bestämt inte rätta tidpunkten 
för yverboren landskapspartikularism. Tvärtom måste vi förlika oss med det 
faktum att gränslinjen mellan hemma och borta håller på att suddas ut, liksom 
gränserna mellan folk och språk och sedvänjor, om vi alls skall kunna överleva 
i morgondagens värld. I morgon kan vi själva vara turister i någon annans stad 
och landskap eller kanske rentav främlingar på flykt. Då om inte förr lär vi be-
gripa, att vår tid kanske har en förtjänst i att demarkationslinjen mellan hemma 
och borta, mellan vårt och deras, blivit alltmer flytande.

Mitt i xenofobin, den sant grekiska och gutniska oviljan mot främlingar – 
eller trots den – finns ju i det gotländska folklynnet också ett paradoxalt drag av 
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gästfrihet och en blyg stolthet över att få förevisa öns märkvärdigheter för alla 
tillresande främlingar. När jag härförleden under några dagar agerade värd för 
två goda vänner från Köpenhamn och med bil genomkorsade ön i alla riktning-
ar, märkte jag att gymnasieårens guideerfarenheter fanns kvar och kom väl till 
pass. På 1940-talet, när jag som skolyngling och sommarguide i Gotlands Tu-
ristförening klängde i Hesselgrens turistbussar och demonstrerade såväl Visbys 
som Mästerbys och Dalhems kyrkor och cistercienserklostret i Roma, blev det 
en sport att avtvinga resenärerna beundrande utrop. Numera skulle jag säkert 
inte vara i stånd att ta hand om en fransk lyxkryssares passagerare på utflykt till 
Stora Karlsö. Jag minns, skam till sägandes, inte längre ens vad tordmule eller 
sillgrissla heter på franska. Men den gången var jag bättre påläst eller dumdristi-
gare. Åtminstone lyckades jag nödtorftigt dölja bristerna i vokabulären.

Dock! Något av de gamla rutinerna sitter i ännu långt upp i 60-årsåldern, 
främst tekniken att fösa fram eftersläntrarna på ett så diskret vis att de känner sig 
omhändertagna. Mycket av kunskaperna om öns många medeltidskyrkor har 
med åren förbleknat. För säkerhets skull brukar jag drämma till med omdömet 
”tidigt 1300-tal” om snart sagt varje tympanon eller vimperg i de skönt skulp-
terade kyrkoportalerna. Och för dopfuntar och stenskulpturer trollar jag med 
namn som Egypticus och Byzantios och Hegwaldr så oförväget och vildsint, att 
professor Johnny Roosval – föregångsman i utforskningen av Gotlands kyrkor 
och upphovsman till flertalet klassificeringar – förmodligen skulle med djupas-
te oro rotera i sin grav, om han hörde mig. Men triumfen att få släpa in två 
infödda och inbitna köpenhamnare i ännu en kyrka – av de sammanlagt 92 
på Gotland som tillkommit före 1400-talet – och höra dem utstöta sitt stän-
diga ”vidunderlig, vi mangler ord”, är och förblir en gotlännings lycka. Ännu 
kan alltså Lyes glasmålningar, Gammelgarns altarskåp, Stångas väggskulpturer, 
Fröjels kastal vid havet, Vamlingbos Sankt Kristoffer bärande Jesusbarnet, Ang-
as runinskrift, Stenkyrkas eller Vallstenas kvadermålningar i triumfbågen, Öjas 
krucifix avtvinga nya besökare samma förundran och andlösa glädje. Och inför 
Öjamadonnan eller Viklaumadonnan behövs inga beskäftiga guidekommenta-
rer. De talar bäst för sig själva.

Även om en ny tid och nya livsformer gjort sitt intåg på min fosterö, finns 
ändå dofterna, färgerna och ljuden kvar som påminnelser om hur det alltid 
varit. Varje kväll som jag går till vila i sommarhuset, hör jag ljudet från svalorna 
(tornseglarna), när de uppsöker fågelboet i min taknock. Hur de varje vår hittar 
hem till just detta hus långt uppe i Norden efter sin långväga flygning från mel-
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lersta Afrika, övergår mitt förstånd. Men i skymningen jagar de oförtrutet mygg, 
man hör det visslande ljudet skära genom luften, när de blixtsnabbt passerar 
plommon- och päronträden. Och en stund senare matar de sina ungar, det sker 
i lugn ovetskap om det moderna Sveriges förändringsraseri. Likaså kommer de 
båda tranorna, som i flera år häckat i skogsbrynet bortom min äng, på kväl-
larna alltid flygande ner mot havet. De snattrar vänskapligt sinsemellan under 
inflygningen, just när de går ner för landning nere vid Skarnviken. Hägern på 
bryggan, sådan Hjalmar Gullberg en gång mötte den, och tranorna i skogsbry-
net bortom min äng eller nere vid havsstranden, visst tillhör de ett främmande 
och för oss människor ouppnåeligt rike. Men det inger en stark hemkänsla att 
regelbundet varje kväll i solnedgången få höra tranparets vingflykt och äkten-
skapliga småprat. Konsten att hitta hem mitt det främmande, den delar vi lika 
här ute i havsbandet.

”Under strecket”, SvD den 17 juli 1988. 

Visby på fotogenlampornas tid
För den som vuxit upp i 1930- och 1940-talens Visby, känns det som att ha varit 
ung i ett annat land än Sverige, i ett annat sekel än vårt, i en annan tidsålder än 
den nuvarande. Ingen annan svensk stad kan uppvisa 700 hus från medeltiden 
innanför en väl bevarad medeltida ringmur av 3,4 kilometers längd. Vi som 
lekte där som barn i gränderna har väl först i efterhand förstått, vilken underbar 
och särpräglad uppväxtmiljö som denna stad bestod oss.

När skoldagen var slut, sändes jag av min mor ner i Skogränd för att hämta 
två ämbar med vatten. Ty vattenförsörjningen var bekymmersam i kvarteren 
kring S:t Olofs ruin på den tiden. Men vid utomhusbrunnen i Skogränd rådde 
ett pulserande folkliv. Där samlades kvarterets kvinnor för byk och vattenhämt-
ning, för kaffedrickning och skvaller. Först när jag nyligen hörde den framlidne 
Visbykännaren Erik B. Lundberg berätta om hur långt denna brunnskultur i 
Visby innerstad går tillbaka i tiden, i vissa fall ända tillbaka till medeltiden, 
förstod jag att jag råkat bli länk i en uråldrig tradition, numera bruten och borta 
för alltid.
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Och under tysta vårmorgnar, när solen ännu inte hunnit klättra upp över 
trappgavlar och korsvirkeshus, ja knappast ens börjat skymta bakom Dal-
manstornet i Östra muren, kunde man bege sig ner till havet och på stranden 
vid Kallbadhuset köpa en halv val strömming direkt från båtarna. Det var fisk 
som just förts i land ute från Östersjön, ett hav som då ännu var förhållandevis 
rent och obesmittat. Ty Östersjöns miljöförstöring var nätt och jämnt påbörjad. 
I slutet av 1930-talet och början av 1940-talet fanns det ännu yrkesfiskare, 
som bedrev sin näring i den inre hamnen eller på sträckan mellan hamnen och 
Kruttornet, alltså utanför den nuvarande Almedalen. När vinden friskade i och 
havsdyningen spolade mot skoningen vid Strandpromenaden, kunde man höra 
nätens kalkstenssänken klappra mot varandra. Så har de gjort i århundraden vid 
gotländska fiskelägen, när nät hänger på tork. I min barndom fanns ännu sådant 
fiskafänge kvar vid Kruttornet. Men allt detta är borta nu. Inte ens bollslagen 
från miniatyrgolfbanan eller tennisbanorna hörs längre i stilla sommarkvällar. I 
stället ekar främmande politikerröster och popmusik från estraden i det moder-
niserade och mondäna Almedalen.

Det är lätt att gripas av nostalgi – en gotlänning skulle kanske hellre säga ”falle 
i stavar”, det vill säga: bli betagen! – när man öppnar förste antikvarien Waldemar 
Falcks praktvolym Visby förr i tiden. En kulturhistorisk sammanställning i ord och 
bild. I den ymnigt framvällande Gotlandslitteraturen bör denna bok för lång tid 
framöver komma att räknas som ett standardverk. Nog för att 1800-talets Visby 
redan behandlats av många Gotlandsforskare, främst att nämna historikern Len-
nart Bohman i dennes bok När tiden ömsar skinn (1981). Men uppläggningen i 
Falcks arbete är så helt annorlunda. Med hjälp av uppemot tusentalet fotografier 
och teckningar, mödosamt hopsamlade och noggrant kommenterade under åratal 
av studier i stadens arkeologi och arkivalier, låter författaren 1800-talets och det 
tidiga 1900-talets Visby träda fram inför våra ögon. 

Visst finns ”gistgarden” framför Kruttornet och den gamla brunnen i 
Skogränd förevigade i detta smått exotiska bildmaterial. Varje kapitel inleds 
med en längre sammanfattande introduktion. Och eftersom det gärna blir om 
namn vi frågar, när vi likt Heidenstam vandrar över nötta hällar i den gamla 
Hansestaden, har Falck kompletterat sin framställning med en rad äldre kartor, 
med översikter över gatunamnens förändringar genom tiderna, med förteck-
ningar över varje gata och varje gränd, varje kvarter och varje rote – ty Visby är 
sedan medeltiden indelat i fyra rotar, ännu långt in i vår tid har man inkallats till 
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allmän värnplikt enligt detta gamla rotesystem! – där varje fastighetsägare finns 
namngiven och bokförd, allt enligt källor från 1847 respektive 1931.

Kanske tror de hundratusentals turisterna som varje sommar besöker Visby, 
att staden i stort sett stått oförändrad sedan medeltiden. Ingen förmodan kunde 
vara felaktigare. Även om mycket finns bevarat, har stadsbilden naturligtvis från 
tid till annan undergått genomgripande förändringar. Och detta har skett ännu 
långt in i vårt eget sekel. Hela kvarter är på sina ställen raserade och försvunna. Ny 
bebyggelse har tillkommit. Gamla hus är ombyggda intill oigenkännlighet. Och 
eftersom gårdagens Visby innehöll så många numera försvunna klenoder – bland 
annat hus från 1500- och 1600-talen! – är Falcks bilddokumentation och sakupp-
lysningar om varje enskild byggnad av stort kulturhistoriskt intresse. Genom att 
upptäcka, hur Visby från i går såg ut, börjar vi kunna ana, hur det såg ut i förrgår. 
Men indirekt formar sig framställningen också till en tyst och därigenom så myck-
et verkningsfullare predikan i kulturminnesvård. Ty om så mycket gått förlorat, 
hur mycket viktigare är det då inte att bevara vad som fortfarande återstår!

Men inte bara staden utan också människorna, deras levnadsvanor och livsfor-
mer, deras arbetsliv och nöjesliv träder fram på denna väldiga stillfilm. Det är en 
krinolinernas, halmhattarnas, vegamössornas, plommonstopens, läroverksmössor-
nas, uniformernas, käpparnas och knäppkängornas parad vi får bevittna på dessa 
otaliga fotografier, teckningar och akvareller, de sistnämnda ofta förfärdigade av 
den ryktbare folklivsforskaren P.A. Säve. Här står borgare och tjänstefolk prudent-
ligt uppställda till paradfotografering, när Oscar II vid sitt besök 1891 just är i färd 
med att passera äreporten av lövverk, blomster och flaggor i hamnen eller besöker 
ryske konsuln C. J. Björkanders pampiga bostad vid S:t Hansgatan. Här badar 
den tillresta noblessen brunn vid Wisby Havsbad och Wattenkuranstalt eller lånar 
böcker i Ridelius lånebibliotek. Här spelar positivhalare och andra gårdsmusikan-
ter. Och från hamnen hörs – åtminstone bildligt talat, ty bilderna är naturligtvis 
stumma! – larmet från varvssmedjor och växlingslokomotiv, från cementskutor 
och mudderverk, från pråmar och kolbåtar samt – i händelse av dimma – hamn-
kanonen, som hjälpte fartygen till rätta i dåligt väder.

Men naturligtvis finns det ofrånkomliga inskränkningar och luckor i Falcks 
bildmaterial, ty den riktigt djupa 1800-talsnöden – tiggeriet på gator och torg, 
lidandet i sjuksalar och fattighus – fastnade sällan på fotografi. Sådant förbigick 
man generat i den borgerliga observansens tidevarv. Läsaren får vara nöjd med 
att ändå så mycket av grovarbetets mer gruvliga vardag inrangerats i bildsviter-
na, alla dessa drängar och dagakarlar som iförda nötta arbetskläder och stövlar 
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och stundom med bar överkropp utför grovslitet att gräva avloppsdiken och 
hamnschakt. I de trånga gränderna får de allt som oftast trängas med hästskjut-
sar och svin. Ty vi får inte glömma, att 1800-talets Visby innanför murarna inte 
bara hyste folk utan också fä – hästar, grisar, kor och fjäderfän – i ymnig mängd. 
Stadsmuren utgjorde ingen skarp gräns mellan land och stad.

På de släta kalkstenshällar som utgjorde trottoar och som ännu finns kvar på 
sina ställen gällde under 1800-talet den så kallade trottoarrätten. Den föreskrev, 
att samhällets underklass hövligt skulle träda ur vägen, när överheten kom skri-
dande. Fast officerarna red förstås i full mundering till häst, så att det blixtrade 
kring kullerstenarna. Ännu i början av följande sekel rådde trottoarrätten, och 
den var till för att åtlydas. Dock berättas det i anekdoten, att självaste Hans 
Högvördighet biskop Henning von Schéele nödgades väja, när DBW-trädgårds- 
mästaren Mays kossor föredrog att behålla trottoarerna för egen räkning.

Bland tusen och en detaljer frapperas läsaren av att Visby på 1800-talet mås-
te ha varit en mycket mörk stad. Någon elektricitet infördes inte förrän i början 
av 1900-talet. Under slutet av 1800-talet sköttes gatubelysningen medelst fo-
togenlyktor, varav aderton stycken utplacerades redan år 1853. Anställda lykt-
gummor putsade på morgonen brännare och glas, försåg lamporna med fotogen 
– så kallad lysolja – och tillsåg, att belysningen tändes fram på eftermiddagen, 
dock icke vid fullmåne. Då fick man leta sig fram i gränderna på egen hand el-
ler Guds försyn. Tändstickor framställdes visserligen vid Visby tändsticksfabrik 
nere vid hamnen, men sådana fick användas endast i nödfall och med största 
urskillning. Vid storm eller stark torka var det förenat med straff att tända ci-
garrer eller andra tobaksvaror på allmän plats. Och lika vådligt var det i detta 
ordentliga 1800-tals-Visby att med hästskjuts fara ovarsamt fram i trafiken. Ma-
gistraten föreskrev år 1850, att ”den som hädanefter, evad årstid det vara må, 
beträdes med vårdslöshet och häftigt körande å stadens torg eller platser, gator 
eller gränder, varder förfallen till 3 Riksdaler 16 Skillingar Banco”. Motsvaran-
de bestämmelser kunde ha behövts men har veterligen aldrig drabbat vår egen 
samtids bil- moped- eller motorcykelburna ungdom.

Mycket av vad en nutida flanör i Visby kan undra över, får sin förklaring i 
Falcks bok. Den som till exempel vill veta, varför en gata heter Vårdklockegatan 
– där hängde klockor, som sedan slutet av 1500-talet ringde staden ”i vård”, 
när stadsportarna stängdes för natten! – eller hur repslagarbanorna innanför 
stadsmuren såg ut eller var rackaren (bödeln) bodde, får rediga och upplysande 
besked. Mullbärs- och silkesmaskodlingen får sin historia beskriven. Och man 
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tror knappast sina ögon, när man ser hur obebodda och obebyggda trakterna 
ute kring Galgberget och S:t Görans ruin var ännu i början av 1900-talet.

Naturligtvis kan man beklaga, att Waldemar Falcks fotografier uteslutande 
går i svartvitt. Men färgfotografiet var ännu inte uppfunnet under det tidevarv 
som han behandlar, varför begränsningen ligger i materialet självt. Samtidigt 
upphör man inte att förvånas över pregnansen och tydligheten i den tidens fo-
tokonst, även amatörernas. Den som vill se, hur förmän och anställda var klädda 
i en sadelmakarateljé på S:t Hansgatan eller hur pojkarna svingade verktygen i 
Tekniska skolan, får sitt lystmäte. Seklen rinner fort undan i Visby liksom an-
norstädes, och redan inom loppet av några decennier förändras levnadsvanorna. 
Inte ens det stora klocktornet i trä i S:ta Katarina, som funnits i sekler och som 
påstås ha dominerat hela stadsbilden, finns längre kvar. I vår bildmedvetna tid 
måste en bok som den föreliggande kunna lära ut åtskilligt mer om arbetslivets 
och sedernas historia än vad aldrig så skickliga historielärare förmår.

Jag drar efter andan, när en av bilderna i boken återger likvagnen, fram-
förd av kuskar i trekantiga galonerade hattar och hästar, höljda i svarta fot-
långa schabrak. Ungefär så såg likvagnen ut ännu i min barndoms Visby. När 
begravningsföljet drog fram, avstannade allt arbete, och mössorna hos oss skol-
gossar flög av. Men allt detta finns nu inte längre. Ibland minns vi inte ens 
namnen på de döda utan bara det verk som de skapade. Åtminstone om vi får 
tro Verner von Heidenstam i den skönaste av alla berömda Visbydikter (i dikt-
samlingen Nya dikter 1915) behöver ingen tvekan råda om det stora verkets, det 
förblivande konstverkets namn. ”Det hette staden, staden!”

”Under strecket”, SvD den 11 februari 1989.

Tid och evighet i Gotlandslitteraturen

Högtidsföreläsning den 26 maj 1990 vid 1990 års  
studentmöte på Visby högre allmänna läroverk.

År 1982 påträffades vid arkeologiska grävningar i S:t Hans ruin i Visby en svårt 
stympad gravsten. Den var vackert dekorerad och bar en inskrift i runor, som 
vårt lands främste runexpert Sven B. F. Jansson daterat till året 1050 eller nå-
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got därefter. Ordalydelsen är tänkvärd, den uttrycker förhoppningen att min-
nesmärket skall bestå i all framtid.

Aei medan verald vakiR
liggR marki hiar yfir manni thæim
eR ærfingi æftir gerdi.1

Vilket översatt till nusvenska betyder ungefär följande:

Evigt medan världen vakar
ligger här över mannen minnesmärket
som hans arvingar gjorde efter honom.

Den poetiska formuleringen blir inte mindre verkningsfull av att runristaren 
använder det gamla fornnordiska ordet ”aei”, som betyder ”evigt”, ”för alltid”. 
Det har att göra med ett gotiskt ord ”aivs” som betyder tid. Och samma ordstam 
”aevi” finns också på fornisländska och betyder där ”tidsålder”.

Sådant kan få både språkmän och filosofer att lystra. Ty när man går riktigt 
långt tillbaka i fornspråken, är det som om begreppen tid och evighet flöt ihop.2 
Det är som om tidsförnimmelsen på något hemlighetsfullt vis vore förknippad 
med en evighetskänsla. Kanske är det därför som runristaren i S:t Hans år 1050 
hoppas, att hans minnesmärke skall bestå i all framtid. På det viset fungerar ju 
gärna vi människor. Vi hoppas gärna, att vårt verk eller åtminstone minnet där-
av skall bestå, även när vi själva gått bort. Medeltidens människor drömde gärna 
den evighetsdrömmen, fastän deras liv var kortare än vårt och fastän deras liv 
var hotat av faror och sjukdomar, som vi brukar kunna hålla på drägligt avstånd. 
Eller, kan man fråga, var det kanske just därför att deras tillvaro var så utsatt som 
de frestades att försöka resa monument varaktigare än tiden?

I det följande tänker jag inte komma med någon vetenskaplig föreläsning 
utan snarare med ett personligt kåseri som klänger och klättrar kring temat tid 
och evighet i Gotlandslitteraturen, ungefär lika fritt, oregelbundet och självsvål-
digt som murgrönan klättrar och klänger på Visbys medeltidsmurar. Urvalet 
av texter är osystematiskt, reflektionerna som sagt personliga. Men vad kunde 
bättre passa vid ett studentmöte, som ju till själva sin karaktär utgör en minne-
nas fest? Vi försöker trotsa tiden. Vi försöker minnas tillbaka, till de lyckliga år 
som vi tillbragte vid denna oförlikneliga skola. Också ett studentmöte som vårt 

1 Sven B. F. Jansson, Runinskrifter i Sverige, 1984, s. 169.
2 Även i klassisk grekiska står adverbet ἀεί för: evig, beständig, för alltid. 
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utgör ju ett försök att tänja tiden, att övervinna tidsavstånden, om också av ett 
annat slag än runristarens där i S:t Hans kyrka.

Vi vet alla, att ett människoliv är kort och vanskligt. Säkerligen är det bland 
annat därför som behovet av historisk kunskap – liksom behovet att återuppleva 
förgången tid – är något som tillväxer, ju äldre man blir. Inte minst på Gotland 
ter sig ett människoliv försvinnande kort. Vi gör klokt i att minnas, att denna ö 
har funnits om inte i evighet så i varje fall under hisnande långa tidrymder. I det 
nummer, som ägnades vårt landskap i Sveriges Turistförenings årsskrift år 1966, 
framträdde geologen Anders Martinsson med en uppsats, där han sade sig ha 
räknat ut, att det djupaste fundamentet under Gotlands urberg, kambrium, nog 
kan ha tillkommit för ungefär 570 miljoner år sedan. Han förtydligar den smått 
ogripbara tanken genom att tillägga följande: ”För att i någon mån binda dem 
till mera mänskliga perspektiv, kan man säga, att ett år av den ofantligt långa tid 
som förflutit sedan kambriums början är proportionsvis lika långt som en se-
kund i en adertonårig människas liv”. Den blottade berggrunden på Gotland är 
däremot yngre. För ungefär 300 miljoner år sedan bildades den kalkrika grund, 
som nu utgör öns kärna och underlag. ”Man kan med samma jämförelsenormer 
säga”, skriver han, ”att det gotländska silurlandskapet behövt lika många år för 
att utbildas som det tar sekunder för en trettonårig gotlänning att växa upp”, 
alltså lika många år som det finns sekunder i en trettonårings liv. Tanken är kan-
ske också i den formen lätt svindlande och ohanterlig. Vår fosterö har måhända 
inte funnits till i evighet men ändå vida längre än vi har lätt att föreställa oss.

I jämförelse med sådana väldiga tidrymder är människornas vistelse här på 
ön en obetydlig och kortvarig historia. Om det inte lät så nedsättande och ned-
slående, skulle jag vilja påstå, att det rör sig om lite flugsmuts i marginalen. Ty 
människorna kommer in i bilden först väldigt sent och har levat här under myck-
et kort tid. Ännu när inlandsisen drog sig tillbaka för 12 000 år sedan, saknades 
klimatförutsättningar för mänskligt liv på Gotland. Först när vi kommer fram 
till en tidpunkt, som ligger ungefär 7 000 år tillbaka – för all del ingen föraktlig 
tidrymd, det heller! – dyker de allra första spåren upp av mänsklig verksamhet. I 
Boken om Gotland (1945) förlägger Mårten Stenberger dem till vissa punkter på 
den gotländska östkusten. Det är från Ancylus-tid, menar han, som vi påträffar 
de märkliga boplatserna vid Svalings i Gothem, Gusslause i Lärbro och Strå i 
Bunge. I grottan ”Stora förvar” på Stora Karlsö möter vi människor först cirka 
5 000 år tillbaka, det vill säga omkring år 3 000 f. Kr. Det är inte länge sedan. 
Det är nästan som i går, åtminstone om man mäter med geologiska mått.
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Om människosläktets historia på ön kan betecknas som en droppe i tidens 
ocean, gäller detsamma naturligtvis ännu mycket mer om den enskilda männ-
iskans. Och det är säkerligen ur insikten om att våra villkor är så trånga och 
kringskurna, att vi lever en så försvinnande kort tid här på jorden, som beho-
vet uppkommer att trotsa tiden, att övervinna tidsavstånden. I Karl XII:s Bibel 
hette det i en psaltarpsalm: ”Vårt liv varar i sjuttio år, åt högsta åttio år; och då 
det bäst varit haver, så haver det möda och arbete varit.” (Psalm 90, vers 10) 
Det var dessa rader som professor Johan Thyrén i Lund en gång citerade vid en 
studentuppvaktning men med det lakoniska tillägget: ”Men lyckligtvis har det 
ju inte alltid varit som bäst.”

Ur förnimmelsen av vår levnads korthet spirar det ständigt evighetsdröm-
mar och evighetstankar i poesin. I en av Gustaf Larssons bästa dikter – en 
som utan vidare kan mäta sig med den isländska litteraturens mer märgfulla 
mästerstycken! – hyllar han den gamla källan vid en gotländsk gård som lagts 
ner och gått under. Där står naturen, källan, för det eviga och bildar därmed en 
kontrast till människolivet, det flyktiga och förgängliga. Människorna föds och 
försvinner, de kommer och de går. Men källan porlar och droppar evigt. Lägg i 
förbifarten märker till hur också Gustaf Larsson, alldeles som runristaren i S:t 
Hans, använder sig av det gamla nordiska ordet för evighet, när han besjunger 
källan som ”draupar äili, äili”:

Saudi haldar freiskt vatten,
sipprar sin strike till min mun.
Släktlidi svalkedes bei saudi.
Släktlidi jalede bei saudi,
dansede u sang,
sörgede u laid.
Sorgi kom ei gard, u lycku kom –
u glaid.
Garden jär daudar, men saudi vakar –
draupar äili, äili – 
ett livnes augä som aldri vill sluckne. 
(Ur Gutniska dikter, 1961)

Eller i svensk grovöversättning:

Källan håller friskt vatten,
sipprar sin stråle till min mun.
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Släktleden svalkades vid källan.
Släktleden vänslades vid källan,
dansade och sjöng,
sörjde och led.
Sorg kom i gården, och lyckan kom –
och försvann.
Gården är död, men källan vakar –
droppar evigt, evigt –
ett levande öga som aldrig vill slockna.

Ur förnimmelsen av människolivets korthet, ur insikten att till och med genera-
tionernas liv är begränsat och att både sorg och lycka ilar förbi så hastigt, hämtar 
alltså skalden tröst i tanken, att det likväl finns något bestående, släktkällan vid 
den gamla gården. Naturligtvis var han, som var född i Norrlanda och senare 
hemmahörig i Anga, väl medveten om att bosättningarna i gammal tid ofta 
ägde rum just vid källor och utmed vattendrag. Inte minst var Gustaf Larsson 
väl förtrogen med de karga hällmarkerna ute på östra Gotland. Vattentillgången 
var i dessa trakter givetvis, kanske mer påtagligt än eljest på ön, en förutsättning 
för mänskligt liv. ”Saudi haldar freiskt vatten, sipprar sin strike till min mun.”

Just därför att människolivet är så kort, ligger det nära till hands att drömma 
evighetsdrömmar. Men omvänt kan det också ligga nära till hands att försöka 
tänja ut ögonblicket till det yttersta, att försöka hitta den gyllene stund, då vis-
telsen här på Gotland fylls av ett maximum av livsintensitet, att dröja vid den 
korta stund som blev hos oss evigt. I Visbyjournalisten Per Josef Enströms bok 
Romantikens ö. Gotlandsvandringar och drömmar (1970) finns en essä som heter 
”Drömmen om Visby – en vision och en kärleksförklaring”. Där frågar förfat-
taren, vilken årstid som kan vara den lämpligaste för att besöka Visby. Somliga 
förordar hösten och andra sommaren.

Man talar om Visbys oförliknelighet om hösten, om en mild sydländsk britt- 
sommar, om mullbärsträd och valnötsträd som bär rika fruktskördar, till och 
med om vindruvan, som under blida höstar mognar till skörd i trädgårdarna. 
[…] Man talar om månsken över havet i sagolika augustinätter, om hela det 
rika färgspel som uppstår mot ett vinblått hav som bakgrund, när grönskan går i 
guld och i rosa innan den faller och om rosor, som ännu vid jultiden blommar i 
Botaniska trädgården eller vid murarnas fot. 
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Men för egen del förordar Enström våren. ”Visby skall man”, skriver han, ”helst 
möta på våren, det finns ingen tid som den.” Det är nämligen då som man, un-
der några korta veckor, kan påträffa fruktträdsblommens kyliga Visby. ”När jag 
kommit hit om våren”, skriver han,

det brukar vara vid Kristi Himmelsfärdsdag, då blommar de tusentals äppelträ-
den och körsbärsbuskarna i stadens hundratals små trädgårdar, och jag går då 
längs Klinten fram till Norderport, fram och åter en lång stund – där nedanför 
ligger staden som ett snölandskap, det är vitt, vitt, vitt överallt, allt är som en 
enda blommande skrud. 

Skälet till att våren är så oförliknelig formulerar Enström sålunda: ”En vecka el-
ler två därefter faller bruddräkten och för en matt kvällsvind snöar blomflingor-
na ned över stugornas mossgröna tegeltak.” Fruktträdblommens korta vårveckor 
i Visby framstår som så dyrbara, just därför att de är så korta, därför att de tar 
slut så fort. Ty – underbart är kort! Det är samma tanke som poeten P.D.A. At-
terbom i en genial sats formulerade – visserligen inte à propos Gotland men på 
tal om en annan lycklig ö i havet, nämligen ”Lycksalighetens ö”– när han ställde 
den retoriska frågan: ”Räckte maj för evigt, vore då han skön?”

Att nuet, särskilt det lyckliga nuet, är starkt hotat, att tiden är en fiende, är 
ett särskilt vanligt motiv i vad man kunde kalla Gotlandsromantiken. Där hand-
lar det om att slå vakt om det bestående, att slå fast den för alla gotlänningar 
självklara sanningen, att här på ön är det gudagott att vara. Men alltid och un-
dantagslöst sker det inte. När den kände Visbylektorn och poeten C.J. Bergman 
i sina Skaldeförsök (1882) hyllar DBW och DBW:s sparbank, önskar han sig, att 
tiden skall rinna undan riktigt, riktigt fort. Ty när lektorn skådar DBW:s spar-
bank, då tänker han som en verklighetssinnad skald i borgerlighetens tidsålder 
b ö r göra: dels på filantropi och på goda gärningar men dels också på kapitalets 
tillväxt och den goda räntan. Ty om räntan växer riktigt bra, då vill man natur-
ligtvis inte att tiden skall flyta alltför sakta. I tidstypiska ordalag, så obetalbart 
och läckert pekorala, att konditor Ofvandahl i sin himmel borde ha anledning 
att känna ett stygn av avund, skaldar Bergman:

En sparbank blef grundlagd att öka och skydda
den värnlöses, enkans och tjänarens skärf.
Att sjelfbestånd skapa i arbetets hydda,
blef Badande Vännernas vänliga värf.
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Och år efter år växa summorna fort:
Det stora blir större, det lilla blir stort.

Hur tidsupplevelse och tidskänsla är beskaffade i Gotlandslitteraturen, däröver 
kan man fundera mycket och länge. Vid studiet av äldre tiders historieskrivning 
gör man ofta den iakttagelsen, att tidsbegreppen är högst ungefärliga och att 
krönikörerna ofta inte fäster särskilt stor vikt vid i vilket århundrade de befin-
ner sig. Tiden i mer exakt mening är liksom likgiltig. Den kan också vid behov 
tänjas ut – ungefär som ett dragspel – bara det tjänar lämpliga politiska och 
propagandistiska syften.

Långt innan den moderna källkritiken var uppfunnen, satt en lärd biskop 
i Göteborg och skrev längtansfullt om Gotland, där han tjänstgjort som supe-
rintendent mellan åren 1736 och 1746. Jag syftar på Jöran Wallin med boken 
Gothländska Samlingar (första delen utgiven 1747, andra delen utgiven pos-
tumt 1776). Wallin, som efter tidens sed företagit flera utlandsresor och ef-
terhand avancerat till både överbibliotekarie och teologie professor i Uppsala 
innan han upphöjdes till biskop i Göteborg, är angelägen att framställa Gotland 
i ett mycket fördelaktigt ljus. På Olof Rudbecks vis hyllar han Gotland inte 
bara som göternas urhem utan som ingenting mindre än hela den europeiska 
kulturens källa. Åke G. Sjöberg har i en uppsats (i De hundra kyrkornas ö 1973) 
fäst uppmärksamheten vid hur dråpligt fantasifullt Wallin konstruerar språkliga 
samband mellan ortnamnen ute i Europa och de gotländska ortnamnen, allt i 
syfte att förhärliga Gotland som kulturens urhem (jfr det avsnitt som heter Har-
monia mundum, Andre delen). Asturien lyckas han på något vis att få att hänga 
ihop med Austre i Vamlingbo, Belgien med Bäl, den tyska staden Bingen med 
Binge, Burgund med Burge, Barcelona med Barkarve. Och mer än så! Platons 
gamla myt om Atlantis, ön som sjönk i havet, måste ha med Gotland att göra, 
resonerar han. Ty berättas det inte i Gutasagan just, att ön i tidernas begynnelse 
”om dagarna sjönk och om natten var uppe”? Och finns det inte ett socken-
namn som Platon givetvis måste ha tänkt på, när han i dialogen ”Kritias” be-
rättar om Atlantis, nämligen Atlingbo? När Platon skildrar ön Atlantis som ett 
flackt landskap och särdeles bördigt, styrker detta naturligtvis bara sambandet 
med Gotland. ”Är det just icke et mjölkflytande Canan i denna tiden”; skriver 
han, ”så har det doch något när och på långt håll så kunnat vara för tu tusende 
år sedan. Åtminstone har aldrig någon kunnat klaga, at han ännu brutit wagn 
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och hjul sönder i höga lior och branta djup; ty sådane gifwas ej på hela landet, 
utan är det merendels jemnt, såsom Plato sagt.” 

Bevisningen kan förefalla något vacklande och osäker. Men Jöran Wallin är 
inte den som ger sig i första taget. När Platon nämner, att man lätt kan fara från 
Atlantis till närbelägna öar, måste han ha haft i tankarna, att man lätt kan fara 
från huvudön till Fårö, Karlsöarna, Sandön, Öland och Bornholm. När den 
lärde biskopen går på som värst i ullstrumporna, drämmer han i pur entusiasm 
till med en hisnande förmodan: ”Den som kenner Gotland, skulle snart tro, at 
Plato varit der sjelf efter han så noga wet alla omständigheter.” När man på detta 
handfasta vis inräknar Platon bland Gotlands första turister, då har man onek-
ligen gått långt i lokalpatriotism, i leken med årtusenden och propagandistisk 
historieskrivning. Men om han skall få räkningen att gå ihop, gäller det förstås 
att inte vara småaktig. När Platon på ett ställe gör gällande, att elefanter före-
kommer i stor myckenhet på ön Atlantis och att denna ö är lika stor som Libyen 
och Asien tillhopa, studsar även Jöran Wallin en smula. Men han tröstar sig 
snabbt… med tanken, att man naturligtvis inte får läsa allting efter bokstaven.

Så kunde det alltså gå till, när man skrev gotländsk historia i Rudbecks och 
Manhems efterföljd vid mitten av 1700-talet. Från denna Wallins fantasifulla 
lek med ord- och folkstammar kan vi nu ta steget till en mer jordnära form 
av annalistik. Jag tänker på den kände danske kyrkoherde som satt och skrev i 
Valls sockens prästgård i början på 1600-talet, Hans Nilsson Strelow. År 1633 
utgav han sin vidunderligt exakta och fortfarande läsvärda gotländska krönika, 
Chronica Guthilandorum (här citerad efter ett faksimile, tryckt i Visby 1978 av 
originalutgåvan, tryckt i Köpenhamn 1633). I denna bok är det knappast ögon-
blickets intensitet och lycka, som tar hem spelet, knappast heller försöket att 
idealisera Gotlands fornstora förflutna, även om försök i den vägen inte saknas.

Nej, vad jag skulle vilja fästa uppmärksamheten vid är något annat. Här 
är det som om tidsflödet bragtes till stillestånd bara i samband med olyckor, 
olyckshändelser och rejäl ofärd. Årets gång, årens gång, de ordinära händelserna 
i sin jämna lunk intresserar inte riktigt Strelow. Nej, ordentliga och braskande 
och framför allt katastrofala och eländiga sensationer skall det vara, ungefär som 
i en modern nyhetsutsändning i SVT eller Sveriges radio. När väderleken totalt 
spårar ur och missväxt inträffar, då – men först då! – blir han noggrann med 
årtalen:

Aar 1564 var der så stor en forferdelig Vinter som icke havde været i mange 
hundrede Aar. […] Aar 1600 (Allehelgens Dag) begynte der en suar Sne og 
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Kulde her på Guthiland oc stoed satt till Palme Søndag 1602. […] Oc døde her 
Heste / Lam/Fæ utalligen og en stor mangel paa Foder / en suar dyr tid paa alle 
ting / saadan en Vinter hafde icke værit i mange Aar. 

Eller ta följande! ”Aar 1610 den 6.7.8. Martii var i Visby it ofuvermaade Vand-
løb / som sligt tillforn ey hafde værit i hundrede Aar / at mand næppe kunde 
gaa langs ad Gaderne / Kiælderne vaare alt opfylde […]”. Eller man kan dröja 
vid hans livfulla beskrivning av den stora branden i Visby den 19 april 1610, 
som utbröt strax före klockan 12 på dagen i samband med storm och oväder och 
som sedan rasade till klockan 6 på kvällen. Då brann 97 hus ner med stall och 
lador liksom hospitalet (det vill säga sjukhuset). I östra delen av Sancta Maria 
(Vår Frus kyrka) blev tornen illa åtgångna, de hade nyligen prytts med vackra 
tornkåpor. Österport, som på den tiden var försedd med en tornspira, liksom 
en hel rad andra torn ända ner till Norderport och Silverhättan, blev lågornas 
rov. ”Dette skede altsammen”, skriver Strelow med en suck som vittnar om hur 
snabb förödelsen varit, ”altsammen paa 6 Timers tid.” Likväl började stadens 
borgare snabbt att bygga upp träskoningarna igen, tillfogar han tröstande.

På motsvarande vis hänger han gärna upp skeendet ute på landsbygden just 
på inträffade olyckor, farsoter, felslagna skördar. Vad minns han året 1597 för? 
Inte för att solen sken eller för att befolkningen då var välmående och lycklig. 
Nej, för att mask då ansatte säden. Dessa maskar – ”Orme” heter det på Strelows 
danska – var en halvfinger långa och tjocka och hade rött huvud, de åt upp allt 
grönt ovan jord. Om inte den välborne danske Hermand Juel undsatt bönderna 
med spannmål, inskärper krönikören, hade hungersnöd utbrutit.

På det viset skrevs gärna historia förr i världen och ingalunda bara i Valls 
prästgård. I princip är det liknande ledstjärnor som styr Haquin Spegels upp-
fattning av det historiska skeendet i dennes berömda skrift Rudera Gothlandica 
(1683), föga överraskande naturligtvis eftersom Spegel i mångt och mycket hade 
Strelow till förebild, fastän han sedan drev sin egen historieskrivning i svensk 
i stället för dansk riktning. I ”Andra boken om Gothland” går Spegel så långt, 
att han i kapitel nio ”Om åtskillige tänckverdige Händelser som äre skedde på 
Gothland” – helt sonika – ordnar händelseströmmen under rubriker som ”Hård 
vinter”, ”Dyr tid”, ”Pestilenz”, ”Storm”, ”Brand och Eldzvåda” samt därpå nöjer 
sig med att rabbla årtalen. Jag citerar efter Wennerstens utgåva år 1901:
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A:o 1294 och 1296 var hård vinter at man kunde kiöra och rida emellan Sverige 
ock Gothland. […] A:o 1346 var sådan vinter, at månge Menniskior fruse ihjäl. 
A:o 1564 var en ovanlig streng vinter. 

Likaledes om andra vedermödor, både av det hårresande och mer ordinära slaget:

A:o 1282 […] är en stor ock sällsynt fisk fången utanför Wisby, i hvilkens ljf är 
funnit itt spätt leffvandes barn, som gret ock skränte, samma fisk blef uphengd i 
Mariæ kyrckia, ock utaf honom eynes ännu it stycke lembnat. 

Eller för att anföra bara ytterligare ett exempel:

Anno 1522 var sådan storm att Läderbro (=Lärbro) kyrckiotorn tillika med en 
stor del af Muurverket nederblåste. 

Man kan förmoda, att denna form av historieskrivning har att göra med Spe-
gels livsåskådning. Vi har anledning att minnas, att Spegel efter sin superinten-
denttid här på ön utvecklades till den svenska stormaktstidens främste andlige 
diktare, med den ortodoxe kyrkomannens stränga uppdelning mellan jordiskt 
och himmelskt. Den världsliga historien var det inte mycket bevänt med, ty 
med den hade arvssynden kommit in i världen. Annorlunda var det med den 
gudomliga historien, särskilt den gudomliga skapelsen, sådan Spegel skildrar 
den i sitt episka storverk Guds Werk och Hwila (1685). Också denna dikt kan 
åtminstone delvis ha tillkommit på Gotland, innan författaren flyttade över till 
fastlandet för att tillträda som biskop först i Skara och sedan i Linköping. I detta 
poem tilldelas varje enskild dag i skapelseveckan sin egen sång. Där skall vatt-
nens delning och himmelens prydning, stjärnornas tillkomst och planeternas, 
fiskarnas skapelse och fåglarnas alltihop besjungas, utförligt och omständligt, 
i en sjusjungande lovprisning på alexandriner. I Spegels lovsång lyser alla de 
minutiösa och mänskliga olyckorna med sin frånvaro. Ty där är det Guds eget 
majestät och den gudomliga harmonin – Gud sådan han framträder i skapelsen 
– som står i förgrunden. Alltså har skalden här bara lyckliga och goda nyheter att 
förmedla. Och skalden har här gott om tid, oändligt med tid till sitt förfogande, 
fastän han föresatt sig att skildra bara en enda vecka. Men här det frågan om en 
gudomlig skapelsevecka, i tidens första stund…

Att allting har sin tid, barndomen sin och de mogna åren sin, att lekarna har 
sin tid och allvaret sin, är en biblisk visdom som ofta återkommer i gammaldags 
didaktisk och moraliserande litteratur. Men också tanken att man för allt i värl-
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den inte får förspilla tiden, låta tid gå förlorad eller slösas bort till ingen nytta. 
Tidsfördriv är i äldre tid, kort och gott, synd. Man kan undra, hur äldre tiders 
människor skulle ha betraktat oss, ifall de fått tillfälle att se hur bekymmerslöst 
vi ödslar med värdefull tid, genom att tillbringa kvällarna till exempel framför 
Sveriges Televisions idiotiserande underhållningsprogram. Tiden – i äldre tid – 
skulle tas tillvara. Nära nog allt slags tidsfördriv ansågs förkastligt och inte minst 
gäller detta, när oskicket påträffades hos kvinnor.

Den store uppfinnaren och mekanikern Christopher Polhem – denne vår 
berömde landsman, som står staty framför S:t Drottens ruin och som är bördig 
från Tingstäde – ägnade inte bara sitt liv åt att bygga slussar. Han skrev faktiskt 
en gång också en handledning i konsten att uppfostra unga flickor. Den lilla och 
mycket tidstypiska boken heter Samtal Emellan en Swär-Moder och Son-Hustru 
Om Allehanda Hus-Hålds-förrättningar, utkom i Stockholm år 1745 och finns 
utgiven i en modern utgåva från 1987. Polhems syfte är att lära unga flickor 
konsten bli goda mödrar och hushållerskor. Han ger goda råd om hur man an-
rättar billig och närande mat, med recept på hur man bakar sötsura limpor och 
brygger gott dricka. Stort utrymme ägnas också åt hur en barnaföderska skall 
förhålla sig under graviditeten och åt spädbarnens skötsel och vård. Man får 
minnas, att spädbarnsdödligheten var stor under 1700-talet. Hur flickor upp-
fostras till att bli dygdiga hustrur som kan sköta och förestå ett hushåll, utgör 
sålunda Polhems huvudintresse.

Det är i detta sammanhang han kommer in på konsten att hushålla med 
tiden. Och den saken är klar, sova på morgnarna får inte de små töserna. Vad 
är nämligen ”de skickligheter” som efterfrågas i äktenskapet? frågar Polhem. Jo, 
svarar han förnumstigt 

at hon är en god hushållerska, som först och främst kan åstadkomma alt, hwad 
hushålsstyrelsen rätteligen tillhörer, nämligen, är i små sysslor flitig och drifwan-
de, icke sofwer bårt Morgon-Solen: ty derefter ses mycket: Item at hos hänne 
skönjes et beskedligit, kyskt och ärbart tal, utan konstiga krökningar och krom-
ningar, ja utan förställda miner och åtbörder, med mera. 

För att uppnå sådana dygder fordras övning. Och här betonar han, att man bör 
öva allt i rättan tid. Dessa färdigheter är nämligen 

åtskillige, som bör lämpas efter ålderens tilltagande: såsom först är nödigt att 
lära henne läsa, skrifwa, räkna och rita, sedan allehanda slags söm, hwaribland 
räknas slät söm, märckning, Marseille, Silkes söm med allehanda chateringar, 
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likaledes att stärcka, sticka, och stoppa på mång slags wis. Sedan, när åldren så 
tillåter, bör hon wänjas til att gå i Wisthus och källare, och dela ut hwad som 
dageligen behöfwes i hushållet, lära at koka, brygga, baka, bränna: i lika måtto 
at spinna både ull, lin och Bom-ull, at wäfwa och sy kläder, med mera, som en 
god hushollerska väl pryder. 

All undervisning bör sätta in i det rätta ögonblicket, varje moment läras in vid 
sin rätta tidpunkt, allt efter den uppväxandes ålder och förutsättningar – här 
framskymtar ett anmärkningsvärt modernt inslag i Polhems pedagogiska mo-
dell. Men om jag nu får fresta tålamodet hos mina feministiska lyssnare ännu 
ett ögonblick, vill jag också kommentera, hur Polhem tänker sig, att man skall 
komma till rätta med flickor som är – jag citerar – ”af en yr och rasig natur” 
och som ingenting annat gör än tänker på pojkar. Sådana farliga avarter måste 
förstås stävjas. Polhems recept är barskt:

En måste i första barndomen noga utröna, hwartill hon är bögder, och när så hän-
der, att hon will rasa, måste det heta kylas med kalt; jag menar, en sådan Dotter 
bör icke få annat till mats, än löpen miölck utan grädda, ägg utan det gula, fisk 
utan högtkryddade saucer, hafwersåppa, ölostwassla och tunt svagdricka, men 
ingalunda willbråd, äggegulor och allehanda högtkryddadt mat, och aldra minst 
win, Chocklade, ostron, med hwad mera, som retar till okyskhet. 

Uppenbarligen tänkte sig Polhem, att man med lämplig diet kunde fördriva 
otuktsdjävulen ur de små flickebarnen för – så att säga – all framtid. Man får 
vara glad, om inte annat så för släktets fortbestånd, att hans kulinariska och 
medicinska rekommendationer var så tidsbundna och ineffektiva. Ingenting 
finns som talar för att konsumtionen av choklad eller ostron nämnvärt skulle ha 
avtagit hos kvinnokönet under åren närmast efter 1745.

När Polhem bekymrar sig om de erotiskt uppspelta småtöserna, är det alltså 
från den fromma utgångspunkten, att tiden är dyrbar. Det är därför som den 
måste tas till vara och fyllas med ett dygdigt och nyttigt innehåll. Men tiden 
kan, som vi redan noterat, också vara människornas fiende, något grymt och 
förhärjande. Ett välkänt exempel möter oss i ett av Gotlandslitteraturens allra 
mest berömda dokument, Carl von Linnés Öländska och gotländska resa (1741). 
Linné avlägger som bekant ett besök i Roma kloster:

Roma kloster, där nu herr landshövdingen Hökerstedt residerar, är en oförlik-
neligt väl belägen plats, utom dess väl byggd med sköna stenhus och vackra 
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trädgårdar. I söder ser man stora ängar och i norr vida åkerfält, bägge instängde 
av en vintergrön, tät skog, vilken på alla sidor infattar denna härlighet. I norr 
ser man ifrån residenset Roma kyrka bort över åkerfälten, till vilken en lodrät 
landsväg löper.

Ladugården var här en av de präktigaste, och hade man tillfälle att se huru tiden 
kan spela sin Metamorphosin starkare än någonsin Ovidius. Man såg ett härligt 
kloster av marmor uppbyggt, upphugget och slipat, vara förvänt uti ett fähus, 
som alltså är det präktigaste fähus man ser i Sverige. 

Den klassiskt bildade Carl von Linné associerar här till latinpoeten Ovidius 
och dennes ”Metamorfoser”, när han stannar i begrundan inför denna sublima 
svinstia. Ty det är tidens grymma förvandlingar, det vill säga just metamorfoser, 
som gör att osköna kreatur nu huserar på den plats, där en gång präster och 
munkar sjöng sina morgonmässor i 1160-talets cistercienserkloster. Sedan man 
väl fått upp blicken för detta inslag i Linnés landskapsbeskrivning, blir man 
lättare varse hur ofta han stannar för just förfallet, det pittoreska men likväl 
odiskutabla förfall, som bredde ut sig på 1700-talets Gotland. Så redan när han 
anländer till Visby. Nog för att denna staden liknar ”själva Rom i modell”, kon-
staterar han. Men tidens grymma tand har förvandlat de skönaste byggnader 
till ruiner. ”Så många, så stora och så präktiga kyrkor stodo nu över hela staden 
taklösa, av tider och omskiften bragte till rudera.”

Jag nämnde, att när tillvaron på Gotland blir särskilt intensiv, då önskar 
författarna gärna – då vill vi överhuvud – att tiden skall räcka i all evighet. Det 
är ett allmänmänskligt behov naturligtvis, som funnits på alla orter och i alla 
tider och som tar sig ständigt nya men ändå lätt igenkännliga former. Ingenstans 
har det väl tagit sig så brinnande uttryck som den gången, då Visbylektorn och 
1200-talsmunken i S:t Nikolai Petrus de Dacia skrev några av sin samtids vack-
raste kärleksbrev till sin älskade Kristina av Stommeln. Man vet inte, om dessa 
brev är ordinära kärleksbrev eller om de – som modern forskning ibland velat 
göra gällande – bara är fiktiva, det vill säga bara avsedda för läsarens uppbyg-
gelse.3 Hur som helst har den dominikanmunk, som Henrik Schück en gång 
kallade ”Sveriges förste författare” i sin lovsång till kärleken uppstämt hymner 

3 Monika Asztalos, Petrus de Dacia om Christina från Stommeln. En kärleks historia 
(1991), kap. 11. Jfr min understreckare i SvD 23/ 12 1993, ”Medeltida kärleksbrev i 
nytt ljus”.
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till evigheten, som söker sin rot i den religiösa inspirationen. Petrus är övertygad 
om att han och Kristina är förenade nu och i all evighet, helt enkelt därför att 
det är Gud som verkar i deras kärlek och därför att – bevisningen löper i båda 
riktningarna – deras kärleksförbund i sin tur utgör ett bevis för att den evige 
guden finns till. Sinnligt och andligt kan alltså inte skiljas åt. Det är två sidor av 
samma sak, och Petrus söker få sin Kristina att förstå, att deras kärlek möjligen 
kan komma att tillväxa men eljest inte förändras, eftersom den är lika stadigva-
rande och oföränderlig som Gud själv.

Evigheten omfattar all tid i ett odelbart nu […] och de som älskar varandra i 
Gud, deras kärlek kan inte mätas i tid, ty aposteln säger att ”kärleken upphör 
aldrig”. Inget i det förgångna förloras, inget vinns i framtiden bara därför att det 
ligger i framtiden, om det tilltar genom en intensivare känsla och handling. […] 
Detta kan tillämpas på oss: fastän vi är skilda åt i rummet är vi förenade i det 
rum som är Gud, ty han är Ande som inte kan omslutas av någon gräns, och den 
som förblir i kärleken, förblir i Gud och Gud i honom. […] Vi kan inte störas 
av det kroppsliga avståndet, eftersom den vi älskar är oändlig. Han erbjuder sin 
närvaro överallt, och det som är värt att älskas i oss är till finnandes överallt, ty 
vi älskar och älskas i Gud och av Gud och med Gud och genom Gud. (Vita 
Christinae Stumbelensis. Ed. Johannes Paulsson, Gbg 1896)

För Petrus de Dacia, den gode dominikanen och Visbylektorn, fanns sålunda 
ett evighetshopp som trotsade alla förgängelsekänslor. Tidsspekulationen grän-
sar hos honom ständigt till den platonsk-augustinska övertygelsen, att Gud är 
”summum bonum”, det högsta goda, det som är och skall förbli detsamma i all 
evighet. Det är därför som Petrus kan påräkna en fortsatt samvaro med Kristina 
ovanför materien, i en skönhetens och godhetens idévärld, obesmutsad av alla 
våra ordinära och trånga föreställningar om tid och rum.

Riktigt så stolta evighetsdrömmar vågar sällan de nutida kärleksparen dröm-
ma, när de vandrar hand i hand på Strandpromenaden. Kanske är de heller inte 
lika hemmastadda som Petrus de Dacia i Platons läror eller i Augustinus teologi! 
Om tiden och evigheten i Gotlandslitteraturen skulle det finnas åtskilligt mer 
att tillägga. Men åtminstone jag får ju tillse, att jag någorlunda håller tiden och 
inte hamnar i dilemmat att låta denna föreläsning pågå i all evighet.

Det är därför nu dags att avsluta mitt strövtåg genom ett antal litterära do-
kument från skilda tider. För oss som är här församlade och som haft lyckan att 
tillbringa några viktiga ungdomsår i Visby, är det befogat att minnas, att vi utgör 
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länkar i en lång kedja av Visbystudenter. Överhuvud ingår man som Visbybo 
gärna i ett vidsträckt historiskt sammanhang, där den enskilde betyder mindre 
än helheten. Ingen har vackrare än Verner von Heidenstam fångat denna känsla, 
när han i Visbydikten framom alla Visbydikter ställer frågan, vem det var som 
en gång i tiden skapade Visby. Han får inget svar, när han börjar vandra över de 
nötta stenarna i denna stad. Individerna har sjunkit undan, deras namn har gått 
förlorade. De har alla försvunnit in i anonymitetens töcken. De har fallit offer 
för tiden och förgängelsen, ungefär som bladen som varje höst singlar ner från 
träden. Och ändå får han till sist ett svar, från hela kollektivet av Visbys döda. 
Det verk som de samfällt skapade, det stora konstverket, det består. Det finns 
kvar och trotsar tiden:

Jerusalem, Jerusalem!
Du stad med torn och murar,
där templen blevo ugglors hem,
vem lyfte dig till klippan, vem
till havets salta skurar?
Vem fyllde stolt med skepp din hamn
i sommarblanka kvällar?
Jag går på nötta hällar,
men alla ligga utan namn.
Vem reste dina bågar?
Bland valv och murar för min väg.
Hur hette dina hjältar, säg?
Det är om namn jag frågar.

Nu somnar sakta havets svall.
Jag hör ibland en skärvas fall,
som skulle brusten pelarhall
med tunga droppar blöda.
En liten skärva, men en del
av bågen, som en gång stod hel,
ett svar från Visbys döda:
”Som stenar stå varandra bi
att bära och att stöda,
vi lyfte skrin med pärlor i.
Som skärvor falla, svunno vi.
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Vi voro endast bladen,
som ingen räknar höst och vår,
blott trädet lövas och består.
Det hette staden, staden!”

(Verner von Heidenstam, Nya dikter 1915)

Tryckt i De hundra kyrkornas ö, Årg. 68, 1990.

Barockmusik på ladugårdsbacken
Vad betyder utbildning och uppfostran för utformningen av vår musiksmak? 
Det är en fråga som förföljer mig, när jag står i skuggan under lindarna ute på 
en gotländsk ladugårdsbacke och målar om en gammal bokhylla. I den batte-
ridrivna radion i gräset spelas veckans tonsättare i P 2, Georg Friedrich Händel. 
Det är utmärkt musik en sommarmorgon som denna.

När man sandpapprar de blanka ytorna, sodatvättar och påbörjar grund-
målningen, gör det susen att höra recitativ och arior ur Xerxes, cembalosonator 
och annat smått och gott. Händels musik är som gjord för målning utomhus. 
Åtminstone om man undviker Messias, är Händels musik mycket lämplig som 
bakgrundsmusik, monumental, ljus, festlig och energisk, lagom genomskinlig i 
fakturen för att man inte skall behöva lyssna alltför uppmärksamt. Den passar 
till exempel förträffligt till omrörning i färgburkar, en tiondel lacknafta samt 
droppfri, halvblank inomhusfärg med alkyd, före första strykningen.4 I lindar-
nas djupa skugga behöver man sedan inte befara att färgen skall börja flyta, en 
praktisk reflexion i vilken oboer och gambor jublande instämmer.

Men fullt så bra som Bach är han ändå inte! fastslår jag raskt, och i och med 
detsamma utbryter under målarblusen ett värdeteoretiskt kaos. Ty sannolikt går 
detta värdeomdöme inte att bevisa, vare sig på en gotländsk ladugårdsbacke eller 
någon annanstans. Troligen är det i stället en tidig prägling som kommer mig 
att uppfatta Händel som en smula mindre vördnadsvärd än Bach. Problemet är 
bara, att denna uppfostran skedde från utpräglat värdeobjektivistiska utgångs-
punkter.

4 Essän skrevs vid en tidpunkt, då vattenbaserade oljefärger ännu inte slagit igenom.
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Historien är i all korthet den att jag under gymnasietiden hade lyckan att 
bibringas undervisning av en sträng och älskad musiklärare, Ludvig Siedberg, 
domkyrkoorganist i Visby. Regelbundet brukade han förfäkta tanken, att viss 
musik uppvisar fasta värdekvaliteter, som alls inte avhänger av privata upplevel-
ser eller av något så flyktigt och föränderligt som tycke och smak. Otaliga pia-
nospelade ungdomar, så löd hans paradexempel, har börjat med att pekfinger-
spela Johann Strauss valser på piano och därifrån fortsatt till Chopin och sedan 
vandrat vidare till Beethoven och Mozart för att så slutligen – när de uppnått 
mognad och överblick – sluta med Johann Sebastian Bach. Men kan ni ge mig 
ett enda exempel på någon som utvecklats i motsatt riktning, det vill säga som 
börjat med Bach och slutat med Strauss? brukade han fråga. Svaret på den-
na retoriska fråga var givetvis nej. Och den underförstådda tanken var, att det 
finns faktiska värdeegenskaper i musik som framtvingar denna kvalitetstrappa. 
Många har vandrat den uppför, men ingen nedför eller utför. Och om någon 
till äventyrs skulle våga bjuda motstånd mot detta sätt att resonera, vågade ve- 
derbörande i alla händelser inte, inför direktör Siedbergs stränga blickar, artiku-
lera någon protest. Alltså är, det var lektionens sensmoral, fader Bach djupare, 
rikare organiserad, mer varierad, uttrycksfullare, värdefullare, viktigare och på 
det hela taget mer värd att syssla med och lyssna till än någon annan europeisk 
tonsättare. Vilket alls inte utesluter, att man någon gång kan unna sig att för 
nöjes skull spela både Strauss och Chopin.

Med all säkerhet är det denna fasta och faderliga fostran som kommer mig 
att placera Bach någon liten smula framför Händel en sommarmorgon som 
denna, cirka 45 år efteråt. Och en tacksamhetens tanke går fortfarande till Lud-
vig Siedberg, som satt där i det gula ljuset på orgelläktaren i Sancta Maria och 
rättade våra skrivningar i Bergensons harmonilära och lärde oss dirigera kör 
– åtminstone Eric Ericson var en så läraktig elev, att han genast upptäckte vad 
som var hans rätta instrument för all framtid!5 – och som outtröttligt inpräntade 
i oss principerna för Bachs fugering samt elementära regler i barockens uppfö-
randepraxis.

”Lite mer gedacktflöjt och principal, när temat återkommer andra gången! 
Rubba inte rytmen i trångföringen! Inget romantiskt crescendo, när orgelpunk-
ten fälls in, för all del! Det handlar inte om Mendelssohns bröllopsmarsch eller 
någon annan eländig romantisk sås. Det handlar om Bach!” Jag hör i andanom 

5 Om Eric Ericson och musikmiljön i Visby se närmare mina memoarer I alma maters 
tjänst. En Uppsalaprofessor ser tillbaka (2004), s. 30–47.
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fortfarande den förmanande rösten och ser de blixtrande ögonen under de bus-
kiga ögonbrynen och tackar, som sagt, ännu 45 år senare för den oskattbara 
lärdomen: att Bach är den ende, den ouppnåelige, det stora undret i vår väs-
terländska tillvaro, och att han skall spelas objektivt, torrt, sakligt, med iskall 
beräkning och behärskning, i enlighet med orgelrörelsens och den nya saklig-
hetens principer. Exekutören skall bildligt talat gå upp i rök, vara anonym, helt 
och hållet transparent, ett jaglöst medium, som inte står i vägen för Bachs musik 
utan riktar uppmärksamheten på den. Nu i sextioårsåldern har mina fingrar 
stelnat och passar bättre för målning utomhus. Penslar kan hanteras vårdslösare 
än tangenter. Men när ingen hör på, kan jag ibland exekvera något preludium 
och någon fuga ur Wohltemperiertes Klavier på min cembalo och tycka, att den 
musiken alltfort utgör livets hårda knäckebröd. Brahms och Prokofiev i all ära, 
dessa och andra välsmakande bakelser kan man naturligtvis också behöva avnju-
ta vid festliga tillfällen i livet. Men när det gäller att överleva i vardagen, alltså i 
det elementära kosthållet och för den andliga hygienen, går det inte att undvara 
Bach. Det hårda knäckebrödet, det är och förblir barockmästaren Bach.

En torsdag i februari i år dirigerade Eric Ericson Bachs h-moll-mässa på 
Konserthuset i Stockholm. En skönsjungande alt i Filharmoniska kören hade 
bestått mig fribiljett. Där lyfte Eric Ericson, den nu 70-årige mästaren, sin takt-
pinne inför Drottningholms barockensemble och Radiosymfonikerna och into-
nerade ett ”Kyrie eleison”, som första gången klingade i Leipzig redan år 1733 
men som inte förlorat sin appell i våra dagar. Jag vet ingenting som går upp mot 
jublet, när Bachtrumpeterna och kören exploderar i det extatiska ”Som på tredje 
dagen har uppstått, efter skrifterna” eller, som det heter i den latinska versionen, 
”Et resurrexit tertia die, secundum scripturas”. Eric Ericson framförde satsen 
nästan i danstakt. Och den utstuderade beräkningen i denna musik framgår 
väl av att denna sats kommer strax efter det andlöst sköna ”Crucifixus”-partiet, 
placerat i centrum av hela ”Credo”-avdelningen, ungefär som korsfästelsescenen 
i ett gotländskt altarskåp. Det grymma allvaret, gisselslagen, de tretton gånger 
fallande tonstegen i basen som uråldrig klagosymbol förstärker denna intensiva 
betraktelse av korsfästelsen. Bach visste vad han gjorde, när han omgav denna 
centralscen med sidosatser av så intensiv verkan, ty strax före korsfästelsen finns 
ju den musik, där Bach tonmålar själva nedstigningen i lidandet i den under-
sköna ”Et incarnatus est”.

Eric Ericson balanserade på spänd lina vid detta unika tillfälle. Ty under 
hans levnad har ju hela den stora Bach- och barockrenässansen inträffat, den 
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som lett till att man nu spelar 1700-talsmusik på tidstrogna instrument och 
enligt gammal uppförandepraxis i var och varannan stuga.”Föreningen för tidig 
musik” är inte längre en exklusiv sammanslutning i de stora kulturländerna utan 
har också sin svenska avläggare, med egen tidskrift och ständigt återkommande 
föreläsningar, barockfestivaler och masterclasses. Barockmusicerandet har blivit 
en folkrörelse. Det står var och en fritt att lära sig cembaloartikulation enligt 
Couperins L´art de toucher le clavecin.

Problemet är bara, att efter mäster Harnoncourt och mäster Leonhardt och 
alla de andra föregångsmännen, som lärt oss vad tidstrogna instrument och au-
tentiskt uppförande är för någonting, har tidstroheten och autenticiteten fått 
en farlig anstrykning av intolerans. Det kan gå fanatism i sättet att frasera en 
Bachinvention, det kan gå fundamentalism och bitter ofördragsamhet i själva 
stråkföringen i ett gambaspel. Och vill det sig illa, kan det räcka med ett par tre 
takter av en partita för att Bach skall hamna i skuggan och exekutören – i sättet 
att utföra en mordent eller en pralldrill – förstör det hela genom att självsvåldigt 
och självhärligt placera sig själv i förgrunden.

Man kan hysa den största beundran för både Nicolaus Harnoncourt och 
Gustav Leonhardt, och man kan ha det största nöje av att höra Anders Öhrwall 
framföra ”Höga mässan” med just den svikt och studs vi förväntar oss i riktigt 
barockmusicerande, i det tidstrognaste manér och med en rytmsäkerhet som 
kan leda tankarna till elitspel på Wimbledon. Stimulerande är förvisso all denna 
ungdomliga förnyelse, särskilt när man jämför med vissa mer konventionella di-
rigentstorheter som Riccardo Muti, som segdrar Bachkoralerna i ett romantiskt 
legato som om det handlade om att tugga kola. Jag har Mutis h-moll-mässa på 
ett gammalt band i en inspelning från Milano. När jag spelar den här ute på det 
gotländska bondlandet, flyr – tro mig eller ej! – svalorna förskräckta ur sitt näste 
i taknocken. Han får ”Credo in unum deum” att låta nästan senromantiskt, det 
grötar ihop sig till idel ludd och känslosam lösaktighet.

Men Eric Ericson hittade, den där februarikvällen i vintras, på höjden av sin 
dirigentbana, det rätta lagom mellan ytterligheterna, mellan objektivitet och 
känsla, mellan saklighet och värme. En liten barockensemble ackompanjerade, 
torrt och distinkt, solister som Gunnel Bohman, Monica Groop, Claes-Håkan 
Ahnsjö och Ulrik Cold. Aldrig går det att glömma altrösten i ”Agnus Dei”. Men 
när tillbedjan fordrade de stora dimensionerna, lät Eric Ericson den stora kören 
andas full djupandning, så till exempel i den gripande ”Sanctus”-satsen. Så han-
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terar en mästare, som genomlevat barockrenässansen och kommit ut på andra 
sidan, problemet att navigera mellan Scylla och Charybdis.

Det kändes som om cirkeln slöt sig, åtminstone för en gammal Visbygymna-
sist som mig, när Eric Ericson med måtta och balans gav denna sin tolkning av 
h-moll-mässan i Konserthuset i år. Ty medan målningen på min bokhylla börjar 
torka här ute på ladugårdsbacken, erinrar jag mig också ett annat tillfälle, det 
bör ha varit sommaren 1943, då fader Bach tog struptag på mig och även den 
gången genom Eric Ericsons förmedling. Den sommaren återkom Eric till Visby 
tillsammans med sina kamrater från Musikaliska akademien Sven-Erik Bäck och 
Herbert Westrell och gav konsert i Visby domkyrka. Jag fick hedern att hjälpa 
till med registrering av domkyrkoorgeln och bladvändning vid uppförandet. För 
en skolpilt, som just lämnat realskolan, kändes det mäkta märkligt och makt-
påliggande att få följa med i Bachs stora Preludium och fuga i h-moll, när Eric 
trakterade klaviatur och pedaler. Hela denna sensommar gick i Bachs takt och 
Bachs tonart. Aldrig har jag varit så nära den stora förnyelsen i modern svensk 
kyrkomusik som den gången.

Musikstaden Visby har alltid varit huld mot sina ungdomar. På orgelläktaren 
i Visby domkyrka lärde oss Ludvig Siedberg att vörda och älska Bach framför 
alla andra. Och hans främste lärjunge Eric Ericson har sedan visat världen, hur 
det går till. Även för den som bara tillhört eftertruppen och som får nöja sig 
med att måla bokhyllor på en gotländsk ladugårdsbacke, är det en tröst och 
lisa att veta att Bach finns, att han lever vidare och lever inombords. Sedan kan 
det likafullt ha sitt behag att lyssna också till Händel från radion i gröngrä-
set en tidig sommarmorgon. Barockmusiken står sig längre än måleriet på en 
gammal bokhylla. Färgen brukar bli brukstorr på åtta timmar, men med åren 
flagnar den. Om Händel gör det, är vida mindre sannolikt. Hur som helst gör 
han sig särskilt bra till alkydfärg, droppfri, halvblank. Bach inombords, Händel 
utomhus. Och hör sen!

”Under strecket”, SvD den 28 juli 1989.
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Musik kring ett gotländskt fågelbo
Den gotländska sommaren har varit växlingsrik. Det började med en torr vår 
och en iskall kuling ännu långt fram mot midsommar. Men sedan kom den 
stora explosionen trots allt, med den vita skogsliljan (svärdsysslan) i praktfullt 
majestät, med humleblomster och liljekonvalje, med brudbröd och mandel-
blom, med marviol och vitblära, med Johannesnycklar och Sankt Persnycklar. 
Och nu, med högsommarens högtryck, är hela härligheten här, med väddklint, 
vallmo, prästkrage, malvor och blåeld i slösande överdåd. Varje vägkant är som 
en violinkonsert av Prokofiev. Man sväljer och gapar och hinner inte värja sig 
mot all sinnenas förförelse.

I det lilla tvätthuset utanför mitt sommarhus har en flerbarnsfamilj helt 
oväntat slagit sig ner. Det är en flugsnapparhona som byggt sitt rede på tvål-
hyllan och där i flera veckor ruvat på sina fem ägg. Boet är strategiskt placerat 
mellan en burk av insektsspray, en Desivonflaska och diverse deodoranter. Så 
småningom har äggen ersatts av fem gapande och pipande små munnar. Med 
begriplig misstro betraktar fågelhonan mina toalettbestyr. Men om jag undviker 
oförsiktiga rörelser och häftiga ljud, ligger hon kvar och låter sig inte bekom-
ma. Inte sällan samsas vi alldeles förträffligt, och jag kan diskret vissla någon av 
Bachs Brandenburgare, utan att hon ens lyfter på huvudet. Men ibland tar hon 
en flygtur över min hjässa och slår sig ned på en gärdsgård som vetter ut mot 
den närbelägna ängen. Där sitter hon på en stolpe och försöker med lågmälda, 
smackande läten varna ungarna för faran. Med instinktiv säkerhet ligger då de 
små liven och hukar, tills jag avlägsnat mig. Flugsnapparfamiljens öden upptar 
mig, och jag räknar med att vilken dag som helst få handfatet fullt av snart 
flygfärdiga fågelungar. Men förhoppningsvis kan då honan eller hennes sambo 
rycka in och sträcka ut en hjälpande näbb. Sambon har under de sistlidna veck-
orna varit mycket hjälpsam, ruvat på äggen sina modiga timmar varje dag samt 
senare bistått med både matbestyr och barnpassning.

Vad som framför allt fascinerar mig är, att flugsnapparhonan tycks förstå sig 
på musik. Hon gillar Bach och Mozart, Prokofiev och Bartók men tycker illa 
om Wagner och efterwagnerianer och andra pompösa och uppblåsta efterro-
mantiska storheter. Det vittnar, tycker jag, om säker musikalisk smak. Troligen 
sammanhänger det med att hon vant sig vid den tonkonst som spelas på husets 
stereo. Ljuden därifrån tränger nämligen ut i trädgården, där tystnaden bland 
lindar och lönnar, syrener och fruktträd är i det närmaste total. Bilar och mo-
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torbuller hörs bara sällan, stillheten bryts på sin höjd av lärksång över fälten, 
fårens bräkande vid järnåldersgravarna bortom ladan och havsdyningen genom 
skogen. Det är som det bör vara på Gotland sommartid, det vill säga när man 
undviker öns mondäna västkust och de andra turisternas hålligång.

Hur fåglar förhåller sig till musik och hur musik förhåller sig till fåglar, har 
aldrig på allvar fångat min uppmärksamhet förrän just i sommar. Vid den nyli-
gen förlidna orgelveckan, då domkyrkoorganisten i Visby Claes Holmgren för-
samlat valda delar av Sveriges orgelelit till stordåd i öns många medeltidskyrkor, 
avhölls häromdagen en föreläsning av den lärde Uppsalaklassikern Claes Selim. 
Han berättade om en musikforskande Berlinprofessor, Heinz Tiesen, som i sin 
bok Musik der Natur (1953) redovisat grundliga empiriska studier av koltrastens 
sång. Under en koltrastkonsert kan mycket väl en enskild fågel företa en regel-
rätt modulation från G-dur till h-moll, medelst en kromatisk och fullkomligt 
korrekt fortskridning över a och aiss. Sådan harmonisk exercis går, om jag får 
döma av egna minnen från Bergensons harmonilära, inte varje mänsklig nybör-
jare i land med, när de första elementära grunderna i modulationsteknik skall 
inhämtas. Det faller i ögonen – eller rättare öronen! – att fåglar ofta vet mer om 
musik än vi människor.

Kanske är det just därför som den store franske kompositören Olivier Mes-
siaen, så gärna använder sig av ornitologin i sitt musikaliska skapande. Hans 
sofistikerade lek med fåglaläten och fågelsång kan visserligen ibland te sig smått 
fjollig och likna en ren vurm. Jag tänker på sådana pianostycken, med eller 
utan kammarorkester, som ”Réveil des oiseaux” eller ”Oiseaux exotiques” ur 
Catalogue d´oiseaux. Men lika ofta är det ett skapelsens under man får bevittna. 
Om inte den fransk-katolska rökelsen kring Jesusbarnets vagga (Vingt regards sur 
l´enfant Jésus) vällde fram så intensivt i hans musik, kunde man nästan tro sig 
försatt till Brasiliens urskogar. Eller, som mycket riktigt sker i det vidunderliga 
och virtuosa verk som heter Des canyons aux étoiles från 1975, till Nordamerikas 
väldiga canyonområden.

I likartad närhet till naturen, fastän en nordisk sådan, uppehåller sig Jean 
Sibelius i sin femte symfoni i Ess-dur, alldeles särskilt i den sista Allegro mol-
to-satsen. Jag brukar spela den på en CD-skiva, där Herbert Blomstedt dirigerar 
San Francisco-symfonikerna (Decca, 425 858-2), och hänförs alltid av kraften i 
detta vresiga och urfinska tonmåleri. Ty tonmåleri är det, nästan programmusi-
kaliskt. Det handlar om hur tranorna lyfter från ett finländskt kärr en höstmor-
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gon och i ett långt sträck drar söderöver.6 Sedan myggstimmet hunnit tystna i 
orkestern, lyfter tranorna med tunga slag och börjar – som de har för sed – att 
samtala med varandra, i långa och karakteristiskt brutna trumpetsignaler.

Sibelius lär själv ha vidgått, att det just var tranornas typiska läte och majes-
tätiska flykt som inspirerade honom, när han komponerade satsen. I alla hän-
delser kunde inte ljudlikheten vara större, det kan jag konstatera varje kväll här 
på Gotland, när ett par tranor kretsar en stund ovanför skogstopparna och sedan 
lämnar sin ”vät”, det vill säga en mindre vattensamling i skogen, och söker sig 
ner till en havsvik i grannskapet. Där kretsar de åter runt, innan de går ner för 
nattvila. I sådana ögonblick kan hela luftrummet över Östergarnslandet låta 
som sista satsen i Jean Sibelius femte symfoni.

Men flugsnapparhonan, den ängsliga och skygga, den stolta och frihetstörs- 
tande, sitter särskilt andäktig och lyssnar med huvudet på sned på sin gärdsgård, 
när jag låter Anne Sofie von Otter sjunga romanser. Sångfågel som sångfågel, 
tänker jag i förstone, men hejdar mig. Det måste finnas en dold svartsjuka hos 
denna grå och gracila flugsnapparhona, som är en smula ordinär eller åtmins-
tone eftersträvar att vara som folk är mest i fågelvärlden. Naturligtvis kan hon 
inte ta upp tävlan med Anne Sofie von Otters uttrycksfulla mezzosopran, när 
den stiger som ljuvligast mot rymden i Arne Garborgs diktsvit Haugtussa (en 
prisbelönad inspelning finns på Deutsche Grammophon, 437 521-2).

Särskilt i de tragiska dikterna i Haugtussasviten, där livet sjuknar utan bot 
och kärleken slutar i trolöshet och disharmoni, tycks det som om flugsnappar-
honan på sin ensamma ståplats lyssnar med särskild inlevelse. Men så handlar 
det också om kvinnans eviga lott att till sist bli kvarlämnad i den stora ensamhe-
ten. Det är en händelse som ser ut som en tanke att när Garborg i dikten ”Vond 
dag” skall skildra detta, kliver han i sin metaforik plötsligt över gränsen in i 
fågelvärlden. När den älskade inte infinner sig på utsatt tid och plats, förliknas 
den övergivna flickan vid en sårad fågel, vars blod droppar under vingen:

Som Fuglen, sårad under varme Veng
so Blode tippar lik den heite Tåre
ho dreg seg sjuk och skjelvande i Seng
och vrid seg Notti lang i Gråten såre.
Det slit i Hjarta og det brenn på Kinn.
Nå må ho døy; ho miste Guten sin.

6 Enligt en annan version skulle det ha rört sig om svanar.
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I all sin banalitet är detta en kvinnolott, som Edvard Grieg väl fångat i sitt vemo-
diga tonspråk och som Anne Sofie von Otter lyfter till tragik i sitt eftersinnande 
och sköna utförande. Man undrar om fågelhonan på sin gärdsgård har dystra 
föraningar, när hon sitter med huvudet på sned och lyssnar till en romans som 
denna? En vacker dag – kanske infinner den sig snart nog? – lär hon själv vara 
övergiven av både man och barn.

Men romanstexter, de må vara litterärt fullödiga eller halvdana, inriktar sig 
inte enbart på tragik och patetik. De skildrar lika ofta kärlekens födelse och 
förnyelse, dess kulmen och extaser, dess lediga och lekfulla andhämtningspauser. 
Ola Nordenfors, välkänd radioröst och musikkommentator i radions P 2, har 
närmare utvecklat denna symbios mellan ord och ton i sin doktorsavhandling 
Känslans kontrapunkt (Uppsala 1992), som handlar om svenska romanstonsät-
tare och deras textval under 1900-talets första hälft. Vilka författare och vilket 
slags litterära texter som tonsättarna valt att stanna för, visar sig vara ett ämne av 
stort smak- och kulturhistoriskt intresse. Ture Rangström svärmade för Strind-
berg, Wilhelm Stenhammar för Bo Bergman, Sigurd von Koch för Lars Lucidor 
och Lars Wiwallius, Gunnar de Frumerie för Pär Lagerkvist, Josef Eriksson för 
Vilhelm Ekelund, modernister som Hilding Rosenberg och Sven-Erik Bäck för 
kinesisk lyrik.

Med flugsnapparhonan på ståplats och eftersom hon tycks så införstådd med 
mitt musikval, lyssnar jag denna sommar gärna på just romanstonsättare och 
romanssång. Det är slående, hur gärna Johannes Brahms och Franz Schubert, 
Hugo Wolf och Gustav Mahler tonsätter en smula gammaldags romantiska el-
ler efterromantiska ögonblicksbilder, ofta värdigt högstämda eller lätt trånande. 
Påfallande ofta handlar det om de förtätade ögonblick, då den älskade är sär-
skilt nära eller särskilt långt borta, det första mötets sötma eller avskedets bittra 
stund. Romansen är ju till sitt format en begränsningens genre, ett slags musika-
lisk miniatyrkonst. Den lämpar sig därför inte till vidlyftigare episka stordåd, låt 
vara att den undantagsvis kan berätta kortare fabler, utan passar bäst för central-
lyrik. Stämningsbilder skall det vara, helst kärlekens eller naturens. Det handlar 
om kärlekens eller naturens under. Det handlar om att fånga och återge ett 
stycke intensivtid, ”den enda stunden”, det avgörande ögonblicket av maximal 
lycka eller olycka. Stark färg här och nu, men inte utspädd färg över stora ytor.

För sådan kolorit erbjuder folkvisan eller den enkla folksången ofta lämpligt 
stoff. Det är säkert ingen slump, att Johannes Brahms tonsatte ungerska folk-
visor i Hugo Conrats tyska översättning i sina Zigeunerlieder, eller att Gustav 
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Mahler med förkärlek utnyttjade dikter ur Des Knaben Wunderhorn, den tyska 
folkvisesamlingen. Och pass på! Genast får det som inträffar i fåglarnas värld 
bilda ett slags nyckel till vad som händer i människornas hjärta. Det är näk-
tergalen och trasten som tittar fram i var och varannan sång, när Anne Sofie 
von Otter (Deutsche Grammophon 429 727-2 respektive 423 666-2) exekverar 
också denna repertoar. Eller också är det göken, som i Mahlers ironiska ”Lob des 
hohen Verstandes” helt oförtjänt vinner en sångartävlan med självaste näkter-
galen, bara genom att helt enkelt hålla takten. Men så är det också åsnan som i 
denna djurfabel tjänstgör som inkompetent domare och avgör utgången.

Den ljusa nattens ljusa fågeldrillar, så lyder de verkningsfulla raderna i en av 
Josef Erikssons berömdaste romanser, med text av Erik Blomberg. Bättre kan 
det inte sägas. Bättre kan inte sommarmysteriet formuleras, när jag låter den 
senaste svenska näktergalen på romanskonstens område, Anne Sofie von Otter, 
till mästerligt ackompanjemang av Bengt Forsberg fylla ljudrummet med såda-
na nummer som Alban Bergs ”Die Nachtigall” (till text av Theodor Storm) och 
”Im Zimmer” respektive Erich Wolfgang Korngolds innerliga och folkligt enkla 
”Liebesbriefchen” och ”Sterbelied” (Deutsche Grammophon, 437-515-2).

Som vore hon säker på utgången, tar sångerskan villigt upp tävlan med den 
gotländska sommarnattens hela kör av fågelröster. Gässen kommer flygande 
från Östersjön men tystnar, när de tar en lov kring huset och hejdas av det-
ta konkurrerande välljud. Ja, till och med tornsvalorna, som har sin boning i 
taknocken och som fram mot kvällningen alltid svirrar kring huset med skarpa, 
vinande läten, lägger ned sin flygtrafik för en stund, av pur andakt inför den 
stora konsten. Och den grå flugsnapparhonan på sin gärdsgårdsstör lägger sitt 
huvud på sned och lyssnar intensivt, när slik ljuv musik ljuder genom nattdunk-
let. Var går gränsen mellan fåglarnas värld och människornas? Frågan låter sig 
ställas en sommarkväll på östra Gotland, när fåglar invaderat både tvättfatet och 
CD-skivorna. 

”Under strecket”, SvD den 16 juli 1994.
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Sorgemusik till en sälg
Igelkotten brukar utpekas som Gotlands landskapsdjur. Och nog finns det igel-
kottar kring varje gotländsk gård och, dessvärre, hårt trafikerad landsväg. På 
mitt sommarställe kommer varje kväll i skymningen ett exemplar makligt pro-
menerande i ligusterhäcken för att inta sin kvällsmåltid. Skulle vi ha glömt att 
fylla matskålen hörs ett diskret prassel i buskarna, uppenbarligen avsett att på-
kalla vår uppmärksamhet. Men också andra djur bidrar till att sommaren är som 
den brukar vara. Gässen drar i långa, v-formade sträck över kvällshimlen, från 
Skarnviken i väster till myrområdena längre in på Östergarnslandet. Och vid 
järnåldersgravarna bortom ladan – förfädren ligger där tätt begravda vid stran-
den av vad som en gång var en havsvik – hörs långt in på kvällen utegångsfårens 
bjällror. Denna rogivande kammarmusik, vindens susande, lammens bräkande 
samt förstås havsdyningen tillhör sommaraftonens vanliga ljudkuliss. I övrigt 
råder tystnad, den totala och nästan öronbedövande tystnad, som man kan er-
fara på Gotland, ifall man har förstånd nog att undvika de stora turiststråken.

Allt är med andra ord som det brukar vara. Ändå är sommaren knappast sig 
lik i år. Den stora sälgen, som växte i trädranden bortom min äng, knäcktes i en 
30 sekundmeters storm i vintras och måste fällas, när den började hota telefon-
ledningen. Nu är trädet, i hela sin magnifika längd närmare tio meter högt, bor-
ta. Ett gapande hål i trädranden påminner om vad som gått hädan, ett ovanligt 
vackert träd, vackrare än hela det övriga trädbeståndet, lindar och lönnar, ask 
och hassel. När jag från hustomten står och betraktar intigheten, känner jag en 
saknad som nästan liknar sorg.

Aldrig hade jag anat, att en ensam förvuxen buske kunde efterlämna en så 
djup tomhet. Det skira lövverket hos denna sälg brukade överträffa allt övrigt av 
Gotlands vårliga skönhet, vilket inte vill säga litet. Vem hade trott, att grönska 
kunde uppvisa så många nyanser? Överdådet i det stora bladverket, det graciösa 
koketteriet i den väldiga trädkronan, som föreföll nästan kvinnlig i sin fulltoniga 
och fylliga rondör, finns nu endast bevarat på fotografier. Men eljest finns hon, 
om jag får uttrycka mig så om den kära bortgångna, inte mer.

Var hittar man en sorgemusik, som tröstar i denna svåra förlust? Den enda 
bot jag kan finna består i att lyssna på Dmitrij Sjostakovitjs 24 preludier och 
fugor, som i sommar blivit min ständiga följeslagare. Det är en eftersinnande, 
ofattbart intensiv och verkningsfull musik, på en gång trösterik och glädjerik, 
skriven av sorgens tonsättare framför alla andra. Jo, jag vet att Sjostakovitj har 
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skrivit mycket annat också, dånande heroisk och sovjetpatriotiskt taktfast mu-
sik, grotesk och farsartad musik, intrikat hantverksmusik, magnifik operamusik, 
bruksmusik för film och teater och mycket annat. Men som sorgens tonsättare 
söker Sjostakovitj sin like. I sin kompromisslösa renhet och sitt stränga allvar 
framstår vissa av klagosångerna i 24 preludier och fugor som den enda värdiga 
sorgemusiken denna sommar. De kompenserar kanske inte förlusten av en äls-
kad sälg men lindrar den i alla fall.

Man förstår, att Sjostakovitj med sin tragisk-satiriska livskänsla måste ha ut-
manat socialrealismens estetik i det gamla sovjetsamhället. Ty så djupt mänsklig 
och oförutsebar, även i depressionens ögonblick, fick den socialistiska männ-
iskan naturligtvis inte vara. Där gällde det att enligt noggrant reglerade femårs-
planer kollektivt och karskt traska vidare, i taktfast optimism, mot det klasslösa 
samhället och dess Gulag-läger för obekväma och oliktänkande. Till denna sist-
nämnda kategori måste Sjostakovitj ha hört. Om man till exempel har stiftat 
bekantskap med den suggestiva fiss-moll-fugan nr 8 med dess inåtvända, rann-
sakande lyssnande in mot själens djupskikt, förstår man att Sjostakovitj – denne 
arbetets hjälte, tre gånger mottagare av Leninpriset, hedersartisten i SSSR med 
mera – måste ha varit särdeles misstänkt och opålitlig som socialistisk konstska-
pare betraktad. Han var tvungen att böja sig, att samarbeta och hålla god min, 
naturligtvis, för att överleva. Men om man kan höra att musik är antikommu-
nistisk, så lär Rostropovitjs välsjungande hustru Galina Visjnevskaja ha formu-
lerat saken, gäller detta just om Sjostakovitjs tonkonst.

För säkerhets skull bör inflikas, att vad jag här har i tankarna är pianosviten 
opus 87. Ty Sjostakovitj har också skrivit en helt annan svit för piano, med all-
deles samma namn men med opustalet 34 och härrörande från året 1932. Den 
sistnämnda lär man enligt expertisen kunna både ha och mista. Men opus 87 
är ett vidunderligt mästerverk, ett slags 1900-talets grandiosa motstycke till Jo-
hann Sebastian Bachs Das Wohltemperierte Klavier, varken mer eller mindre, och 
avsiktligt skrivet som ett sådant. När Janos Solyom i våras spelade hela verket i 
tre radioutsändningar från Stockholm – den sammanlagda speltiden är två och 
en halv timme, 24 preludier och fugor betecknar därmed det mest omfångsrika 
verket i Sjostakovitjs produktion, om man frånser operan Lady Macbeth från 
Mtsensk – lät sig exekutören intervjuas. Solyom framhöll då, att tio eller femton 
procent av verket för all del består av idel yta och tom virtuositet. Och resten då? 
undrade invjuaren. Resten är Gud, löd svaret.
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Och ungefär så måste man kanske uttrycka sig, när man vill karakterisera 
denna gudomliga musik. När jag i sommar fördjupar mig i sviten, minns jag Jan-
os Solyoms storslagna tolkning med stor tacksamhet. Men för dagen njuter jag 
av Tatjana Nikolajevnas berömda ryska utförande (Melodija, nr 74321198492-
1-1). Det var hon som vid jultid 1952 bar verket till dopet, och det är till henne 
som helheten är dedicerad. Ty Sjostakovitj, den av sovjetregimen så ofta trakas-
serade, hade i samband med 200-årsminnet av Bachs död 1950 fått tillstånd att 
resa till Östtyskland och delta i Bachfirandet i Leipzig. Där lär han ha gjort ett 
hastigt inhopp som pianist i stället för en insjuknad kollega och, tillsammans 
med bland andra Tatjana Nikolajevna, ha spelat Bachs d-moll-konsert för tre 
klaver och orkester. Och där hörde han henne spela Das Wohltemperierte Klavier, 
det Bachverk i två delar – med inalles 48 preludier och fugor – som tillhör ba-
rockens allra mest centrala verk i sin genre.

Som ett slags hyllning till Bach skapade Sjostakovitj vid hemkomsten till 
Moskva under åren 1950–51 sina 24 preludier och fugor. Naturligtvis angreps 
verket av socialismens kritikerlakejer för formalism och för depressiva stäm-
ningar. Men så var det också i en mörk tid som verket tillkom. År 1948 hade 
Sjostakovitj liksom många andra kolleger, bland dem Prokofiev och Chatja-
turian, utsatts för partiets offentliga förföljelse. Bannbullan, utformad av po-
litbyråmedlemmen, tonsättaren Tichon Chrennikov har mycket låtit höra tala 
som sig. Det var under detta skede som sådana första rangens poeter som Anna 
Achmatova och Boris Pasternak offentligen förhånades som partiets fiender och 
Sergej Prokofievs spanska hustru Lina förvisades till sibiriskt fångläger för sina 
kontakter med USA:s Moskvaambassad (hon hade försökt smuggla ut pengar 
till sin mor i Paris). Många försvann för att aldrig mer återvända. Biologen 
Trofim Lysenko hävdade, att alla påståenden om att ärftligheten skulle ha med 
gener och kromosomer att göra var ett imperialistiskt påfund. Och i Gulag-läg-
ren började de första stora upproren. Det var i Stalintidens sista sinnessjuka fas, 
då utfrysning, personförföljelser, utrensningar, angiveri och avrättningar till-
hörde ordningen för dagen. I Elizabeth Wilsons i år publicerade digra samling 
av ögonvittnesskildringar får man en mer inträngande och närgången bild av 
hela detta grymma skeende än vad någonsin Salomon Volkovs mycket lästa och 
kontroversiella bok från 1979 eller mycken annan Sjostakovitjlitteratur hittills 
tillhandahållit. 

Det är fullt möjligt, att Sjostakovitj skapade sina 24 preludier och fugor i för-
sta hand som ett personligt tidsfördriv. Ian MacDonald hävdar i sin stora Sjosta-
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kovitjmonografi (1990), att opus 87 – alldeles som motsvarigheten opus 34 – i 
tonsättarens liv först och främst fyllde en terapeutisk funktion, en flykt bort från 
det politiska förtrycket. Icke desto mindre påträffar man här en skaparglädje och 
kraft, som trotsar alla marxistiska teser om att den materiella verkligheten ensi-
digt bestämmer vårt intellektuella liv. På trots utvecklar Sjostakovitj, vid sidan 
av det djupa vemodet och den bottenlösa sorgen, också självsvåldigt leklynne, 
fränt bitande satir, en närmast sekulariserad mystik, sensuell ömhet och cere-
moniell tyngd. I ett ofritt samhälle och under allt knappare ekonomiska villkor 
illustrerar han frihetens förlösande kraft.

Inte ens mot fader Bach själv är Sjostakovitj hundraprocentigt lydig och följ-
sam. Nog för att han träget citerar Bach och använder sig av Bachs formspråk, 
liksom han oavbrutet flätar in allusioner på sin favorittonsättare Mussorgskij, på 
Chopin, på Beethoven. Och nog för att somliga stycken, den tragiskt-kusliga 
nr 18 i f-moll eller den märkliga korsningen av Bach-aria och rysk klagosång i 
nr 22 i g-moll, innebär en formlig uppvisning i Bachkännedom. Men helhets-
konstruktionen är allt annat än Bachsk. Ty medan Bach byggde sina preludier 
och fugor i kromatisk ordningsföljd – det vet alla som lärt sig att vid en pia-
no- eller cembaloklaviatur inhämta vad Albert Schweitzer brukade kalla livets 
hårda knäckebröd – och sålunda klivit uppför trappan halvtonsvis från C-dur 
och c-moll till Ciss-dur och ciss-moll, D-dur och d-moll och så vidare, för att 
till sist ha passerat hela oktaven och uppnå ett avslutande H-dur och h-moll, 
så använder sig Sjostakovitj i stället av kvintcirkelprincipen. Efter begynnelsen 
med det första, andlöst sköna preludiet i C-dur – om han också bara hade skrivit 
detta enda preludium, så fyllt av ömhet och kärv skönhet, hade det varit över-
nog! – fortsätter han med en uppsluppen fuga i parallelltonarten a-moll. Nästa 
preludium och fuga skall, om man på klaviaturen slår an en ren kvint (fem to-
ner) uppåt, gå i tonarten G-dur med dess parallelltonart i e-moll. Och mycket 
riktigt är detta just vad som händer i Sjostakovitjs partitur. På så vis kliver han 
i graciösa kvintsprång hela tonserien igenom, för att till sist avsluta med det 
magnifika 24:e preludiet och fugan i F-dur och d-moll, ett slags motstycke till 
inledningspreludiet och en sammanfattning av allt det storslagna som cykeln på 
sin långa resa innehållit.

Lika litet som Das Wohltemperierte Klavier bärs dessa 24 preludier och fugor 
upp av någon enskild, sammanhållande idé. I stället skiftar karaktären i de en-
skilda styckena avsevärt, varvid Sjostakovitj sinnrikt utnyttjar den tonartsmystik 
som under århundraden samlats, anlitats och omhuldats av så många tonsättare 
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och musikteoretiker. C-dur skall vara ljusets och upplysningens tonart, kärle-
kens och lyckans. Inte för intet låter i en berömd dikt Tomas Tranströmer efter 
kärleksmötet hela tillvaron sjunga i C-dur. Och på samma vis är det också hos 
Sjostakovitj. Däremot är c-moll alltid dödens och sorgens klagande tonart, allt-
ifrån Beethoven och Cherubini till Brahms.

Sammalunda förhåller det sig hos Sjostakovitj. På detta sätt inleder han ett 
fortlöpande samtal med traditionen, med århundraden av nedärvd musikkultur, 
musikhistoria och musikpsykologi, utan att för den skulle någonsin förfalla till 
ytlig konventionalism eller epigoneri. Oförutsägbarheten är hans signum. När 
han väl valt en tonart, kan han plötsligt med våldsamma modulationer vandra 
långt bort i både kyrkotonarter och atonalitet.

Sorg, vemod, inåtvänt lyssnande! Liksom i sina mästerliga sena stråkkvartet-
ter kan Sjostakovitj i själva pianofakturen, i hänsynslöst djärv harmonibehand-
ling, i uppsluppen rytmglädje eller envis kontrapunkt, låta tomheten och livets 
fundamentala absurditet förvandlas till livslust, tröst och styrka. När jag lyssnar 
till den meditativa fiss-moll-fugan nr 8 – ett smycke i hela sviten! – eller till så-
dana kraftprov som numren 19, 21 och 23, får jag intrycket att Sjostakovitj ler 
genom tårar. Hans vemod är alltid förenat med mod, med förtröstan och tilltro 
till livets skapande och återskapande makter. Och när den sista tonen förklingat, 
kommer det egentligen bara som en bekräftelse, att också ängen börjat grönska. 
Nya skott är redan på väg ur den fällda sälgens stubbe. Nästa vår lär en ny buske 
fylla tomheten.

”Under strecket”, SvD den 23 juli 1995.

Från Moberg till Mahler

På 1920-talet och i början av 1930-talet förekom i kulturdebatten ofta begrep-
pet ”den nya sakligheten”. På arkitekturens, måleriets, stadsplaneringens och 
möbeltillverkningens områden figurerade termen flitigt, så till exempel i sam-
band med Stockholmsutställningen 1930. Men också på politikens fält och i 
filosofin trängde den in, tämligen belastad därför att den – åtminstone ibland 
– förknippades med Adolf Hitler och hans anhang: rena linjer, fysisk styrka och 
manlighet. Karl Jaspers gick till storms inte bara mot Hitler utan också mot den 
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nya sakligheten, som han mest tyckte liknade osaklighet. Slutligen grep den nya 
sakligheten omkring sig inom tonkonsten, kanske särskilt inom kyrkomusiken. 
Ny saklighet gick där hand i hand med barockrenässansen och den så kallade 
orgelrörelsen. Vad man ville övervinna var romantikens smakförsämring och 
kyrkomusikaliska förfall. Känslosvall räknades som något misstänkt, känslighet 
som något farligt, känslosamhet som själva beviset på ett urspårat känsloliv.

Första gången som jag i musikaliska sammanhang påträffade termen ”den 
nya sakligheten” var i den legendariske uppsaliensiske musikprofessorn Carl-Al-
lan Mobergs monumentala lärdomsverk Kyrkomusikens historia, utgivet i Uppsa-
la år 1932. Jag hade fått boken som musikpremium vid Visby högre allmänna 
läroverk år 1944 och kastade mig omedelbart över lektyren. Det var majestätisk 
sommarläsning för en sjuttonåring, som just upptäckt Bach, och mycket lärorik. 
På närmare sex hundra sidor, som i fråga om detaljerad faktakunskap nästan kan 
mäta sig med en klassiker som Ernst Robert Curtius ”Europäische Literatur und 
lateinisches Mittelalter”, tecknar Moberg den kyrkomusikaliska utvecklingen i 
Europa från gregoriansk medeltid fram till nutiden. Även i övrigt uppvisar de 
båda böckerna en viss släktskap, bland annat i så måtto att de ställer medeltidens 
universella kultur – arvet från Rom – i förgrunden. 

Mobergs arbete kan först och främst beskrivas som en kunskapsrik lärobok. 
Den som prompt vill veta, hur medeltidens mässa och tidegärd är uppbyggda, 
blir inte lottlös. Ingen mästare från Josquin de Prés fram till David Åhlén är bort-
glömd, och åt medeltidens troper och sekvenser, åt Palestrina-stilens körsats, åt 
motettens utveckling och oratoriets ägnar Moberg all tänkbar uppmärksamhet. 
Utan alla politiska övertoner låter han förstå, att om man till varje pris vill min-
nas namnet Marx, så är det inte samhällsforskaren utan tonsättaren Karl Marx 
(född 1897) som man bör lägga på minnet, han som var ett slags föregångare till 
den nya sakligheten och som skapade en motett för åttastämmig blandad kör a 
cappella, ”Werkleute sind wir”.

Även om jag sedan spårade ur och aldrig blev den kyrkomusiker som jag i 
sjuttonårsåldern drömde om att bli, kan jag fortfarande känna en vällustig rys-
ning vid tanken, att jag i alla fall i min premiebok inhämtat vad som menas med 
fullständigt proprium och kantionalmotett. Vägen genom livet blev kanske inte 
lättare på det viset, men den blev i varje fall mindre enformig.

När jag nu i efterhand läser Mobergs bok på nytt, upptäcker jag, att den fått 
ålderns patina. Den är skriven med en torr sirlighet och allvarstyngd grandessa, 
som är sällsynta nuförtiden, den är professorligt mångordig och patetisk och 
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programmatisk. Och den är, vilket vi strax skall återkomma till, kanske inte fullt 
så politiskt oskyldig som författaren vill ge sken av. Samtidigt öppnar den väl-
diga perspektiv i tid och rum och visar, hur Europas musik tagit starka intryck 
från Orienten och araberna. Och den har den bland böcker sällsynta och vär-
defulla egenskapen att verkligen vilja något! Den vill få oss att förstå och vörda 
den västerländska kyrkomusiken. Förmodligen har den betytt en hel del för min 
musiksmak, kanske även för min livskänsla ‒ på gott och ont.

Tillbaka till Palestrina och Bach! utropar Moberg redan i inledningen. 
Nutiden lider av sviterna efter romantiken med dess överhettade subjekti-
vism. Människan har blivit sig själv nog och alltings mått, och detta är just 
nuets stora sjukdom. Jagförälskat känslofrosseri, skönsång och själsligt kvalm 
ingår i vårt moderna konkursbo. Men en vändning till det bättre kan anas 
vid horisonten. ”Man misstror den skönt klingande körsatsen med dess söta 
sext- och tersparalleller, man förskräckes inför orkesterns färgrika palett och 
orgelns uppeggande crescendo-svällare och har fått nog av orgelns mekaniska 
orkestermusik.” 

Moberg vet inte bara vad han ogillar utan också vad han gillar. Den grego-
rianska sången är för honom och förblir det högsta. Palestrina och Bach bildar 
brospann mellan den nyare tidens saklighet och den äldre medeltidens skimran-
de ljusvärld. Nutida kyrkomusik bör anknyta till den medeltida flerstämmig-
hetens kärva linjespel. Kyrkans musik bör ge uttryck för en överpersonlig och 
objektiv verklighet, församlingens och det stora kollektivets lovsång till Gud.

För dagens musiklyssnare, som fått vara med om den storslagna barockrenäs-
sansen med Nikolaus Harnoncourt, Concentus Musicus och Gustav Leonhardt, 
ligger det knappast något uppseendeväckande i Mobergs önskan att vi bör um-
gås med den gamla musiken på ett mindre sentimentalt vis än vad romantiker-
na vant oss vid. Men på 1930- och 1940-talen var sådant ännu nya och friska 
signaler. Att tränga bakom 1800-talets romantiska smakförskämning, Hæffners 
koralbok 1820 och all den släpiga sentimentalitet som därmed följde, att få 
kontakt med det friska källvattnet där bakom, kändes som en väldig och viktig 
förnyelse.

Ibland tog sig renlärighetsivern märkliga uttryck. Hur många brudpar fick 
inte det barska beskedet, att kyrkbröllop inte var att påräkna till så sliskig ope-
ramusik som Mendelssohns bröllopsmarsch ur ”En midsommarnattsdröm”! 
Kyrkorummets helgd – och äktenskapets! – fordrade allraminst Johann Sebas-
tian Bachs Ess-durpreludium med bistra bordunor, knarriga gambor och klara 
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blockflöjter och utan någon känslosam salicional. När Moberg i sin romantikfi-
entlighet går till storms mot Cavaillé Col-orglarna eller angriper allt som smakar 
Widor och Guilmant, fransk pompa och fransk sötma, kan man kanske förstå 
honom. Fransk flärd och parfymerad katolicism har aldrig varit riktigt lycko-
samma i kyrkomusiken, om man möjligen undantar en ädelromantiker som 
Luigi Cherubini eller modernismens store klassiker Olivier Messiaen.

Visst vilar det ett slags storstilad och smittande konsekvens över Mobergs 
hela perspektivritning. Förfallet sätter in, menar han, under senare delen av 
1700-talet, förvärras under romantiken, fördjupas under efterromantiken, för 
att nå bottennivån i ”den molluskartat hållningslösa och klangdrucket famlande 
impressionismen”. När så det friska och positiva alternativet spelas fram, blir 
det Johann Sebastian Bach och Albert Schweitzer och den nya sakligheten för 
hela slanten. Argumenteringen verkar troskyldig och stabil, ända till dess att nå-
got misstänkt inträffar. Besynnerligt germanska och svensknationella tongångar 
börjar oförhappandes insmyga sig. De flesta svenska romantiker avbasas ordent-
ligt. Bara August Söderman slipper lindrigt undan, ty ”hans kyrkomusik upp-
bäres dock städse av den för denne mästare egna nationella och friska tonen”.

Och pass på! Ytterst uppseendeväckande finner Moberg det vara, att ”en 
jude och komediant” som Felix Mendelssohn beskärdes nåden att återupptäcka 
Bachs ”Matteuspassion”. Vad som åsyftas är givetvis Mendelssohn Bartholdys 
epokgörande nyuppförande av ”Matteuspassionen” i Berliner Singakademie 
1829, en händelse som kom Bachs musik att återuppväckas ur glömskan och 
som påbörjade den Bachrenässans som fortgått ända in i våra dagar. Varför inte 
en jude och komediant? frågar sig den genstörtige läsaren, men författaren blir 
honom svaret skyldig. Och har man väl börjat ställa sådana frågor, får ifrågasät-
tandet snart ytterligare näring. I det stora växelspel som löper genom Mobergs 
framställning förekommer påfallande ofta motsatserna ”renhet” och ”förfall”, 
”sundhet” och ”dekadens”. I vårt efterhandsperspektiv ter sig ordvalet lika tids-
typiskt som suspekt. Och! Mycket riktigt är det alltid Tyskland och dess nordis-
ka bundsförvanter som får stå för renheten och sundheten, eller som åtminstone 
bör göra det! Den nordiska kyrkans musik bör anknyta till de moderna stilsträ-
vandena i Bachs och Luthers hemland, inskärper författaren.

När man väl fått upp ögonen för denna linjeföring i boken, urskiljer man 
lättare också andra accenter. Vad Moberg vill övervinna är subjektivismen i det 
kyrkliga musicerandet. Varje organist som försökt förbättra Bachs koralförspel 
genom att dra uppmärksamheten till sig själv och utveckla virtuost skönspel, 
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har inte förstått vare sig barockens etik eller dess musiksmak. Bach behöver inte 
förbättras. Han är bra nog som han är. Det är en tolkningslära, som säkerligen 
står i god överensstämmelse med Bachs egna strävanden och som lett till påtag-
liga förbättringar i nutida musikutövning. Objektivitet är i all kyrkomusik en 
dygd. Att som Bach spela orgel ”soli Deo gloria” (endast Gud till ära) är helt 
visst något annat än att spela för sig själv.

Men samtidigt finns det i Mobergs utförande av dessa välmenta och högädla 
grundsatser vissa tillskott av folklig mystik, som förefaller karakteristiska för 
1930-talet och komprometterande. I bakgrunden hägrar drömmen om att få bli 
opersonlig och att uppgå i ett kollektiv, att inte vara sig själv utan någon annans. 
Utan att Moberg själv alls behöver ha tänkt på saken, var det ungefär så som de 
bruna bataljonerna förväntades marschera och fungera i Hitlers Tredje rike. Och 
läsaren ställs därmed inför den spänningsfyllda paradox som är så utmärkande 
för estetiskt och politiskt tänkande på 1930- och 1940-talen. Att offra sig själv i 
konsten må vara en sak och kanske det vackraste som finns. Men självuppgivelse 
i politiken är något annat och kanske det farligaste som finns. 

Så blir omläsningen av Carl-Allan Mobergs bok en lika roande som oro-
ande repetition av idéer och stämningar, som virvlade runt i Europa vid tiden 
före och under andra världskriget. Den nya sakligheten, den hårda objektivite-
ten, föraktet för feminin känsla och vek harmonik, visst var sådant på många 
sätt ett hälsosamt recept för sjuttonåringen, som var på väg in i sitt första och 
överväldigande möte med ”Das Wohltemperierte Klavier”. Så skulle Bachs 
preludier och fugor spelas, inte tu tal om saken!

Men nu vid mogen ålder och vid förnyad eftertanke märker jag, att det inom 
mig rasar en protest. Visst går det fortfarande att läsa Carl-Allan Mobergs bok, 
med stort utbyte. Men det skadar inte, att man läser texten misstänksamt och 
med kritisk blick. Motargument behöver ständigt mobiliseras. Och ljudande 
motvikt skadar inte heller. Någonstans i bakgrunden bör det – för säkerhets 
skull – stå en grammofon, som lågt och envist och envetet spelar judiskt efterro-
mantiska symfonier av Gustav Mahler.

I SvD:s serie ”det lärde jag mig”, den 23 juni 1980.
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Bach fyllde faten med hjälp av kantaten
Att Johann Sebastian Bachs tonsättargärning betecknar en alptopp i den väster-
ländska konstmusiken, brukar flertalet musikförståndiga i vårt land vara överens 
om. Vilken annan tonsättare har lyckats överträffa mästerverk som ”Matteuspas-
sionen” eller h-moll-mässan (”Höga mässan”)? Vem kan tillhandahålla fullgoda 
motsvarigheter till Brandenburgerkonserterna eller till ”Das Wohltemperierte 
Klavier”? Var finns någon som kommit ens i närheten av vad Bach åstadkom 
med sina orgelverk eller kantater? Men vad åt detta musikaliska geni till lunch, 
månntro? Frågan kan verka kuriös. Vad kommer det oss vid, om fader Bach 
spisade kålrovor eller potatis till lunch, när han hur som helst åstadkom den 
undersköna sonaten för flöjt och continuo i g-moll (BWV 1020)? Alla som hört 
eller spelat den vet, att stämflätningen mellan solostämma och cembalo redan 
i första satsen är så hisnande skicklig, att både exekutörer och lyssnare hur som 
helst riskerar att få alla gommens njutningar i vrångstrupen.

För övrigt torde nutidens hetsade människor, som inte sällan får hålla till 
godo med företagsmatsalarnas standardiserade utbud av snabbmat eller på första 
bästa Mc-Donalds-restaurang tvingas förtära en halvdan hamburgare, ha svårt 
att föreställa sig hur matvanorna var beskaffade i Tyskland under sent 1600-tal 
och tidigt 1700-tal. Vad, var och hur åt man? Vilka förutsättningar rådde i fråga 
om råvarutillgång, köksutrustning och rutiner beträffande tillagning och serve-
ring? För att besvara sådana frågor tvingas man företa rejäla djupgrävningar i ba-
rockens kultur- och socialhistoria, något som är både tidsödande och besvärligt. 
Vad Thomaskantorn Johann Sebastian Bach åt och drack, när han 1723 tillträd-
de sin befattning i Leipzig, har följaktligen inte betraktats som någon central 
angelägenhet i den rikligt framströmmande Bachlitteraturen. Att fördjupa sig 
i hans kontrapunktik, affektlära eller talmystik har tett sig så mycket viktigare, 
kanske också så mycket lättare och mer lockande. 

I Walter Salmens läsvärda och roliga bok Zu Tisch bei Johann Sebastian Bach. 
Einnahmen und ”Consumtionen” einer Musikerfamilie (Georg Olms Verlag) 
skingras väl inte alla okunnighetens dimmor. Källäget är nämligen besvärligt. 
Några matsedlar eller recept direkt från familjen Bachs eget kök i Leipzig finns 
inte bevarade. Man får gå omvägen via andra organisters och musikers sociala 
villkor och köksrutiner samt diverse bevarade köksredskap med mera för att – 
genom analogislut och gissningar – försöka sluta till hur Bach kan ha haft det. 
Salmen har med framgång lagt ner stor möda på denna svåra slutledningskonst. 
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Till bokens förtjänster hör dessutom, att författaren följt Bach under hela hans 
karriär, alltifrån starten som fattig pojke i en stadsmusikerfamilj i Eisenach ända 
fram till de lyckosamma perioderna som hovmusiker i Köthen och Weimar eller 
ansedd kyrkomusiker i Leipzig. Tillbakablickarna behövs, eftersom Bachs in-
komster och materiella villkor skiftade dramatiskt under livets lopp och därmed 
också hans vanor i fråga om mat och dryck. Men ett slags kontinuitet framträder 
ändå mitt i växlingarna. Fram träder bilden av en beslutsam uppkomling, som 
med nykter sparsamhet och gnidig skötsamhet svingar sig upp från den ena 
positionen till den andra. 

Man tänker sällan på hur Västerlandets främste tonsättare började sin bana. 
Svaret är: nära nog som tiggare, närmare bestämt som utfattig, föräldralös liten 
pilt, vilken inte hade mer än sin sångröst att leva på! Bachs båda föräldrar dog 
nämligen tidigt, redan innan pojken hunnit uppnå tio års ålder. Han ställdes 
därmed på gatan, en äldre bror fick till nöds ta hand om honom. Som utfat-
tig latingymnasist och kyrklig ”Sängerknabe” i Ohrdruf och Michaelisklostret i 
Lüneburg fick han hålla till godo med de håvor som allmosorna inbragte efter 
avslutad morgonmässa eller aftonsång. Att sedan också sjunga vid bröllop och 
begravningar kunde dryga ut brödfödan, eftersom insatserna brukade belönas 
med ett gott mål mat och någon gång även med en mindre ersättning, antingen 
pekuniärt eller in natura. Men påvert var det! Något bättre blev det, när Bach 
tillträtt befattningen som organist i Arnstadt. Han tillhörde då inte längre de 
riktigt fattiga (pauperes) utan hamnade socialt ungefär i jämnhöjd med ordinära 
hantverkare och skrivare. När han så avancerat till hovkapellmästare vid hovet 
i Köthen, var framgången ett faktum. Han blev nu inte bara upphöjd till chef 
för aderton anställda orkestermusiker utan fick också rätten att vid hovet, iförd 
värja, inta sin plats vid officerarnas välfyllda bord. 

Vid överflyttningen till Leipzig som Thomaskantor var det fara värt, att han 
råkade ut för en social deklassering. Ty i själva verket innebar slitet som Thomas-
kantor först och främst illa betald skolundervisning i latin, katekeskunnande 
och musik. Som skolfux och kantor åtnjöt man bara ett måttligt socialt anse-
ende. Bach föredrog därför hellre att bli betraktad som kördirigent (Director 
Chori Musices) och fortsatte gärna att ståta med titeln som furstlig hovkapell-
mästare från Anhalt-Köthen. När han 1747 invaldes som ledamot i Mizlers 
Vetenskaps-Societet, var det mycket riktigt inte som Thomaskantor, utan som 
Kapellmästare och Musices Direktor. 
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Ända upp till aristokratins höjder ifråga om välstånd och välmåga svingade 
sig Bach givetvis aldrig. Men han steg från vad som i nutida språkbruk kunde 
kallas underklass till god medelklass. Och för detta finns det numera syn för 
sägen. År 1935 kom ur privat ägo plötsligt hans egen vinpokal i dagen och till 
allmän kännedom, den bevaras numera i Bachmuseet i födelsestaden Eisenach. 
Pokalen är gjord i slipat ofärgat glas, en rejäl klenod av hela 20 centimeters höjd 
och med en stor bottenplatta som fot. Kupan är prydd med ett sinnrikt anagram 
”Vivat JSB” samt en sexradig hyllningsdikt med inflätat notsystem, vilket för-
tecknar den kromatiska skalans alla tolv toner. Efter allt att döma utgör glaset 
en avskedsgåva från en tacksam elev, Johann Ludwig Krebs, som 1735 absolve-
rade sin examen vid Thomasskolan. Ur en sådan praktfull pjäs har fader Bach 
alltså läppjat på sitt vin, innan han ovanpå maten övergått till att njuta tidens 
sensationella nymodighet, det exotiska njutningsmedel som just spritt sig över 
Europa och som hette kaffe. Man får anta, att han samtidigt stoppade sin ler- 
eller kritpipa med tobak och bolmade förnöjt – Bach både rökte och snusade! 
– alltmedan någon kollega på klavikordet till gästernas förnöjelse spelade någon 
av hans senaste menuetter.

Och vad åt så Bach till vardags? Att säd utgjorde basvaran i tidens hushåll, är 
ställt utom allt tvivel. Därför var antalet skäppor av säd också en ytterst viktig 
punkt i lönereglementet. Det näringsrika brödet, bakat på korn eller råg, spisa-
des tillsammans med allsköns potatisgröt, soppor eller vällingar. Kötträtter åts 
tillsammans med knödel (en kokt bulle gjord på deg av kokt potatis, mjöl, vitt 
bröd samt ägg och smör). I själva matsalen stod – nära nog som huvudmöbel – 
också spisen, som utgjordes av en murad härd med stort rökfång och som betjä-
nades med en blåsbälg. Här anrättade husets fru och tjänstefolk vid helger och 
bemärkelsedagar allsköns kokta, sjudna eller stekta rätter, ofta fisk men gärna 
även fågelkött eller annat vilt, vid extra festliga tillfällen till exempel hjortstek 
(en av Walter Salmens bilagor innehåller just ett samtida recept på hjortstek).

Johann Sebastian Bach förde stort hus, vilket kunde behövas. Tillsammans 
med sin första hustru Maria Barbara hade han sju barn. Sedan han som änkling 
gift om sig med trumpetardottern Anna Magdalena, född Wilcke, fick han med 
henne hela tretton barn. Tjugobarnspappan Bachs underhållsplikter minskade 
visserligen, i och med att hälften av barnaskaran dog i späd ålder. Men många 
munnar skulle likväl mättas. Tillsammans med hustru och tidvis tjänstepiga dis-
ponerade Thomaskantorn som tjänstebostad en flygel i själva skolan, omfattan-
de 15 rum på tre olika våningsplan, jämte källare och ölförråd. I själva verket 
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bestod en viktig del av lönen just av fri bostad, vartill kom en rad noggrant 
preciserade naturaförmåner: spannmål, ved, ljus och kol, frukt och andra träd-
gårdsprodukter samt tullfritt öl och brännvin. Eftersom familjen var gästfri och 
gärna inbjöd vänner och förbifarande till kalas, fordrades rejäla inkomster för att 
finansiera hushållet. Tillgängliga uppgifter tyder på att Bach lyfte sådana, klart 
ovanför vad som normalt kom musiker i hans ställning till del. Walter Salmen 
har räknat ut att Bachs samlade inkomst – när han befann sig på krönet av sin 
bana – var ungefär fyra gånger högre än vad en dåtida kyrkoherde normalt bru-
kade erhålla. Inte att undra på att Bach på gamla dar fann det möjligt att till sitt 
bord inbjuda framstående tjänstemän från handelsstadens Leipzigs förvaltning, 
medlemmar av stadens råd lika väl som köpmän och godsägare i trakten för 
sällskaplig samvaro och gamman.

Om Bach inte levde på slösaktig så likväl mycket god fot, har detta främst 
sin förklaring i hans goda biinkomster. Så snart en orgel i omgivningarna hade 
byggts eller reparerats, inbjöds experten Bach att inspektera instrumentet och 
provspela det. Varje sådan examination medförde (förutom en brakmiddag i 
form av en ”Orgel-Mahlzeit”) ett arvode, både i mynt och in natura. Bevara-
de kvittenser ger vid handen, att han den vägen fick in åtskilligt av spannmål 
men också potatis, frukt och grönsaker liksom dryckjom. På motsvarande vis 
inhöstade han vid firandet av borgerskapets dop, bröllop och begravningar eller 
vid dirigerandet av konserter beaktansvärda intäkter. I och med att kaffekul-
turen bredde ut sig i handelsstaden vid Pleisse, träffades societeten gärna på så 
kallade kaffe-hus. Vi vet, att Bach med liv och lust deltog med underhållnings-
konserter på dessa nöjes- och näringsställen, mot gott vederlag dirigerande sin 
egen studentorkester ”Collegium Musicum”. Den hetlevrade Thomaskantorn 
var likafullt ofta missnöjd med sina arbetsförhållanden och hamnade inte sällan 
i konflikt med överheten. I bevarade brev klagar han över att Leipzig blivit en 
avskyvärd dyrort, där en kultur- och musikfientlig överhet varken unnar sina 
tjänare drägliga arbetsvillkor eller ens livets nödtorft.

I sin så kallade ”Kaffe-kantat” (”Tig still och prata inte!”, BWV 211), till-
kommen år 1734, tonsatte Bach en munter dikt av sin ständige textleverantör 
Picander, där denne sjunger kaffets lov. I grov prosaöversättning: ”Ack, hur sött 
smakar inte kaffet, ljuvligare än tusen kyssar, mildare än muskatvin.” Där ban-
nas den unga flickan Liesgen för att hon föredrar kaffedrickande framför husliga 
sysslor. Men hon svarar käckt, att hon bland sina friare bara kommer att godta 
den man som i framtiden låter henne koka kaffe. Och i en sex-strofig aria för sin 
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sångbegåvade hustru Anna Magdalena skrev Bach ”En tobaksrökares uppbyggli-
ga tankar” (BWV 515, nr 20), där han tar tillfället i akt att både prisa livets lycka 
och dess förgänglighet. Visst kan tobaksröken inge honom välbehag och trivsel. 
Men han vet också, att den påminner om alltings förgänglighet. En vacker dag 
försvinner all denna världens välfägnad likt tom rök, och då gäller det att inte 
ha bränt sig på pipskaftet. Ty hur mycket hetare måste inte helvetets eld vara? I 
Walter Siemens bok tycker man sig gång efter annan komma barockmänniskan 
Johann Sebastian Bach nära och ta del av inte bara hans näringsbekymmer utan 
också själva hans konkreta livskänsla. 

”Under strecket”, SvD den 27 februari 2011. 

Hur skall vi möta musiken?

”Om olika slag av musik” – så lydde ett ämne för skriftligt prov i modersmålet i 
1947 års studentexamen. I all sin vidlyftiga vaghet gav rubriken gott svängrum 
för gymnasiala utflykter på musikvetandets glansis, åtminstone om antecknaren 
av dessa rader – som det brukade heta i forna tiders understreckare – får döma 
utifrån egna erfarenheter. Det var bara att företa en rask promenad genom stil-
historien från Palestrina till ”Uti vår hage”, från J.S. Bach till Duke Ellington, 
med en och annan exkurs ut i satsföringens och harmonilärans mysterier, där 
censorer och andra bedömare kunde förväntas vara mindre hemmastadda än i 
satsförkortningens och den ordinära interpunktionens regellära. Pennan talade 
om det varav hjärtat var fullt, och man beklagade bara att Kungl. Skolöverstyrel-
sen inte tillhandahöll notpapper. På den katalogarian utanordnades mogenhets-
bevis, fastän det väl rätteligen borde ha varit ett intyg om uppnådd omognad.

Ty med ålder och tilltagande mognad växer naturligtvis insikten, att 
dilettanter inte onödigtvis bör uppträda på musikens och musikvetandets hala 
is. Ingenstädes härskar strängare lagar än i musiken. Och inte ofta avslöjar sig 
okunnighet så brutalt som när någon utger sig för att kunna musik, utan att 
göra det. Ty livet är kort, och konsten – inte minst musikbehärskningens konst 
– oändligt lång. Man får besked om detta, när man tar del av professorn i mu-
sikforskning Ingmar Bengtssons monumentalverk Musikvetenskap (Scandinavian 
University Books). Också han skriver om olika slag av musik men utgår från 



58

trettio års erfarenheter som musikforskare och gör redan från början nödiga 
distinktioner. Musik som notering på papper är till exempel en sak, musik som 
fysikaliskt fenomen i uppförandets ögonblick en helt annan, musik som upp-
levelse en tredje. Och de tre slagen av musik får inte sammanblandas, om man 
önskar undvika kakofoni i terminologin.

Redan författarens noggranna begrundan av vad en ton egentligen är – med 
en insvängningsfas då människoörat nätt och jämnt kan uppfatta ljudförloppet, 
en stationär del då man hör tonen, och en instabil utsvängning då man stegvis 
närmar sig tystnaden eller en annan ton! – kan komma lekmannen att förvå-
nas och förstummas. Mycket skall man höra, innan öronen trillar av en, och 
det mesta hör man tydligen inte. Möjligen kan det vara tillåtet att ånyo företa 
intrång på obehörigt område och kalla Bengtssons bok för en av de viktigare 
humanistiska bedrifterna på senare år i studiet av de sköna konsterna.

I pressen har den hittills främst uppmärksammats under beteckningen läro-
medel. Men dels är det tveksamt, om Bengtssons bok bara hör hemma under 
den deprecierande beteckningen läromedel. Och dels vore det stor skada, om 
den tunga volymen gick till botten i årets strida bokflod som vilken ordinär 
lärobok som helst. Den är värd att läsas, uppmärksammas och diskuteras länge, 
långt mer än de flesta så kallade bokhändelser. Veterligen har på senare år ingen 
annan svensk företrädare för konstvetenskaperna åstadkommit en liknande to-
talöversikt över sin disciplins historia och framväxt, dess aktuella arbetsområden 
och metoder, med exempel på internationella forskningsframstötar över snart 
sagt hela jordgloben. Och samma översikt omges av och infogas till sist också i 
en konstteoretisk betraktelse, som här och där vidgar sig till ett helt program, 
med prägel av personligt testamente.

För grannar i litteratur- och konstvetenskap och estetiska vetenskaper över-
huvud har Bengtssons magnum opus stort intresse, vilket inte minskar när för-
fattaren konkret börjar diskutera musikforskningens roll i det tvärvetenskapliga 
samarbetet. Naturligtvis låter det sig sägas, att mångteoretiska översiktsverk hör 
hemma i en vådlig och äventyrlig genre. De försöker spänna över allt möjligt 
utan att egentligt bottna i något. Men anmärkningen känns inte riktigt befogad 
i ett fall som det förevarande. I varje fall drabbar den bara delvis, främst i kapi-
tel där Bengtsson med full avsikt hållit sin framställning kort, eftersom andra 
översiktsverk finns att tillgå. Snarare är det motiverat att med tacksam glädje ta 
fasta på väsentligheterna.
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Ty bakom alla glittrande och fräscha uppslag och tvärs igenom all den myck-
na lärdomen avtecknar sig så småningom en helhetssyn, som tycks vara lika 
mödosamt tillkämpad som genomtänkt. Temat i variationerna är, kort sagt, ett 
djärvt och vitalt försök till konstteoretisk förnyelse. Författaren höjer taktpin-
nen genom att foga in tonkonstverket i den allra nyaste och, bör man väl till-
foga, svåraste kommunikationsteoretiska debatten. Den från modern semiotik 
välkände Umberto Eco får stå till tjänst med termer som ”kodförtrogenhet” och 
”musikspråklig kompetens”. Men framställningen vittnar också om en på våra 
breddgrader sällsynt beläsenhet i hermeneutik och fenomenologi. Man förstår 
knappast, menar Bengtsson, ett musikaliskt konstverk utan att närma sig det 
med en ”förförståelse” och en ”förväntningshorisont”. Ty den mänskliga natu-
ren har sörjt för att vi rent intuitivt, vare sig vi vill det eller inte, bara förstår ett 
nytt konstverk genom att ställa det i relation till andra, som vi redan har mött 
och tycker oss ha förstått. De ”koder”, som tradition och miljö tillhandahål-
ler, och den kunnighet beträffande till exempel genrer och struktur som vår 
”musikspråkliga kompetens” ställer till vårt förfogande, bestämmer sedan vad 
vi förväntar oss. Och på detta i sin tur beror det, hur varje nytt möte med Fru 
Musica avlöper och utfaller.

Bengtsson fäller en blixtrande lans för uppfattningen, att musikforskningen 
borde besinna sin humanvetenskapliga uppgift. När han rider till storms mot 
positivistisk villfarelse av skilda sorter, kan man nästan befara, att han skall ham-
na i en svensk variant av ”Geisteswissenschaft”: utan att blinka dekreterar han, 
att frågorna om förståelsen – betydelseforskning, meningsforskning – alltid bör 
stå i centrum för humanistens arbete. Allt annat är vid en jämförelse av mindre 
vikt och bör nedprioriteras.

Det är, menar han, inte utan vidare givet, att gammaldags orsaksforskning 
eller sökandet efter generellt verkande lagar främjar ett sådant studium. Och det 
är fåfäng tro, att en ung och outvecklad gren av ämnet som musiksociologi kan 
lämna särskilt viktiga bidrag till lösningen av de svåraste estetiska problemen. Ty 
dessa intrikata spörsmål kommer man inte åt genom att uppmärksamma kon-
stens yttre, beledsagande biomständigheter. Likafullt vore det en missuppfatt-
ning att tro, att författaren vill uppsäga den exakta vetenskapen tro och lydnad 
eller snäva in musikforskningens område. När han varligt leder läsaren genom 
akustikens och intervallärans matematiska mysterier eller när han undervisar 
i musikpsykologi, verk- och stilanalys – som expert på J. H. Roman har han 
mycket att förtälja om upprättandet av stilistisk norm och personstil – demon-
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strerar han en förtrogenhet med kvantitativa metoder, med statistik och databe-
handling, som mången humanist har anledning att avundas honom.

Helhetsintrycket blir, att Bengtsson mer än många traditionellt arbetande 
humanister pläderar för metodisk expansion i alla riktningar. Vad han egent-
ligen eftersträvar är, med hans egen term, metodpluralism. Det duger inte att 
spela ut humanistiska metoder mot naturvetenskaplig-beteendevetenskapli-
ga inom konstforskningen, anser han. Bådadera behövs och berikar varandra. 
Endast enfald och tokenskap – antingen de nu frodas i politikens hägn eller 
annorstädes – kan göra gällande, att det bara finns en enda metod som är den 
allena saliggörande.

Hur Bengtsson kryssar mellan ytterligheternas Scylla och Charybdis fram-
går särskilt tydligt, när han diskuterar vissa former av upplevelseforskning och 
historicism. I anslutning till F.D. Hirsch´s för många litteraturforskare välbe-
kanta bok ”Validity in Interpretation” hävdar författaren, att ett konstverks 
mening egentligen aldrig kan fastläggas, än mindre uttömmas i våra individuella 
upplevelser. Ty man bör skilja mellan mening hos musiken och musikens mening 
för lyssnaren. Det senare kallar Bengtsson, i Freges och Hirsch´s efterföljd, för 
”betydelse” (significance), vilket är något alldeles annat än ”mening” (meaning). 
Betydelsen innefattar en uppsättning relationer mellan verkets mening och dess 
mottagare. Meningen i Beethovens ”Appassionata” ligger fast, medan vårt för-
hållande till meningen varierar från en tidpunkt till en annan – beroende på om 
vi fått snuva, har hört mer musik sen sist, har läst Riemanns verkanalyser eller 
Reineckes – och ger en ständigt föränderlig betydelse. Den flacka psykologis-
men och ”jag upplever det så att”-jargongen, som hotar att förstöra vår tids kul-
turdebatt och konsttillägnelse, har alltså ingen sympatisör i författaren. Den vill 
åsidosätta vetandet, kodförtrogenheten och den musikspråkliga kompetensen.

Men lika litet önskar Bengtsson godta föreställningen, att ett konstverks me-
ning måste vara identisk med upphovsmannens avsikt. När Händel skrev en viss 
aria för operan ”Xerxes”, räknade han aldrig med att den skulle ryckas lös och 
spelas utan text, som begravningsmusik, under vardagsnamnet ”Händels Lar-
go”. Historiker som arbetar utifrån postulatet att konstnärens intention måste 
vara vägledande, riskerar alltså att gå vilse genom att bortse från funktionen. 
Och de får inte sällan också svårigheter med den sortens skapande andar, som 
till stor del skapar omedvetet. Ty det konstnärliga skapandet är ibland och i 
viss utsträckning en irrationell och omedveten process. Meningen är avhängig 
av, men inte nödvändigtvis identisk med kompositörens intention, tänker sig 
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Bengtsson. Och en som till äventyrs inte helt förstått författaren på denna vik-
tiga punkt, kan med fördel läsa vidare hos Hirsch, som gått i filosofisk närkamp 
med problemet ”omedveten intention”.

Musik som estetiskt meddelande är självbespeglande, den riktar uppmärk-
samheten på den mångtydiga form vari den uppträder, nämligen musikens 
struktur. Och det vill synas som om Bengtsson, med en lätt och kanske inte helt 
oproblematisk avvikelse från Hirsch, räknar med att en inriktning på just struk-
turen och i andra hand ”de koden medbestämmande sociala och funktionella 
kontexterna” skall ge oss den bästa tillgången till konstverkets mening.

Boken om musikvetenskap är överrik, det vore en fåfäng föresats att här 
försöka uttömma hela dess angelägna ärende. Den som önskar veta mer om 
notering och editionsteknik, om uppförandepraxis och instrumentlära, om mu-
siksociologi och musikantropologi, ställs inför rika fyndigheter av lärdom, med 
beledsagande litteraturhänvisningar. Ibland kan man vid studiet av den nästan 
450 sidor digra volymen få förnimmelsen av att stå inför en elementär natur-
kraft. Och liksom alla naturkrafter är förstås författaren ibland nyckfull, såsom 
när han råkar anställa klappjakt på det oskönt osvenska men också oskyldiga 
ordet ”musikvetare”, blott för att i nästa ögonblick själv förfalla till tyskeri och 
åstadkomma så oskönt osvenska uttryck som ”metodiskhet”, ”systematiskhet” 
och ”absoluthet”. I hastigheten råkar på något ställe UCLA rentav få stå för 
Columbia University, vilket med förlov sagt ligger på en hel kontinents avstånd 
från det åsyftade University of California at Los Angeles. Men sådana misstag 
brukar förekomma i tjocka böcker, och dem får man ta på köpet. Den bok som 
det inte är något fel på, den är det något fel på. Viktigare är framställningens 
röda tråd, varmed Bengtsson invarslar en renässans i den konstteoretiska diskus-
sion, som alla konstvetenskaper bedriver eller åtminstone borde bedriva och ha 
gemensam.

Inte på länge har det blåst en sådan frisk vind av förnyelse i den ständigt 
lika vanskliga debatten om konstens villkor och värde. Även om motvindar kan 
förväntas och måste uppstå, lär musikvetaren – förlåt musikforskaren – Ingmar 
Bengtsson med nöje och med auktoritet placera sig i nytänkandets glada storm-
centrum.

”Under strecket”, SvD den 16 januari 1974. 
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Tankar kring Søren Kierkegaard
Föredrag i Visby domkyrka den 28 juli 2013

Flertalet av mina lyssnare här i kväll har nog hört talas om en man som hette 
Ingemar Hedenius. Han gjorde sig berömd som vårt lands mest stridbare ateist. 
I otaliga böcker och tidningsartiklar förföljde denne min äldre kollega, filosofi-
professor i Uppsala, våra biskopar och ifrågasatte allt vad kristen tro och kristen 
övertygelse heter. Men Ingemar Hedenius var också en stor kännare och beund-
rare av Søren Kierkegaard. Vad säger han om Kierkegaard, månntro? Jo, så här: 
”Det förefaller ofrånkomligt, att Kierkegaard är Nordens utan jämförelse största 
prosaförfattare. Vem skulle göra honom den rangen stridig?”

Och han fortsätter:

Att läsa Kierkegaard betyder att möta det enastående geniets rikedom och kraft, 
att stimuleras av en överväldigande intensitet och originalitet. Men också att bli 
gripen. Få har varit personliga som han. Förståelsen av hans författarskap blir 
på nästan varje punkt en förståelse av diktaren själv, av den människa som var 
Sören Kierkegaard. Ibsen kan man ha allt utbyte i världen av utan att stort fråga 
efter vem han var. Att läsa Kierkegaard är omedelbar beröring med en människa, 
en människa vars utstrålning är så stark, att det till sist kan kännas omöjligt att 
befria sig från honom.

Hur den danske diktaren, filosofen och teologen Søren Kierkegaard, som ägna-
de nästan hela sitt liv åt att förkunna kristendom, kunde göra ateisten Ingemar 
Hedenius så betagen, är en paradox som man skulle kunna tala länge om. Men 
det tänker jag inte göra här. Jag har närmare utrett saken i en bok som utkom för 
ett par år sedan och som handlade just om Ingemar Hedenius.7 Nej, jag nämner 
exemplet bara för att belysa en sak: att man alls inte behöver vara troende kris-
ten för att bli gripen och förhäxad av Søren Kierkegaard. Man kan mycket väl 
vara ateist. Man kan också vara agnostiker och inte veta vad man skall tro. Och 
man kan till sist naturligtvis vara kristen. Men oavsett vad man själv tänker och 
tycker i trosfrågor, har Ingemar Hedenius säkert rätt i att Søren Kierkegaard är 
Nordens utan all jämförelse störste prosaförfattare. ”Ty vem skulle göra honom 
rangen stridig?” 

7 Thure Stenström, Ingemar Hedenius heliga rum. Sofokles – Kierkegaard – Mozart 
(2011).
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Detta är något som ingalunda bara Ingemar Hedenius har upptäckt, det har 
en hel värld upptäckt. Kierkegaards skrifter översätts och kommenteras i detta 
nu oavbrutet på japanska, på franska, på turkiska, på ryska, på spanska, på ru-
mänska, det utges böcker om honom i Sydafrika, man undervisar om honom 
vid nästan varje universitet med humanistisk eller teologisk fakultet i Förenta 
Staterna. Bland Nordens mest berömda författare är han den i intellektuellt 
avseende säkerligen mest inflytelserike. Där ligger Selma Lagerlöf och August 
Strindberg och Astrid Lindgren och Stieg Larsson och Henning Mankell i lä, 
där uthärdar knappast ens Emanuel Swedenborg en jämförelse. Frågan är, om 
ens Ludvig Holberg eller H.C. Andersen kan ta upp tävlan som hans litteräre 
vederlike? Möjligen skulle Henrik Ibsen kunna göra det, men knappast ens han. 
Globalt sett överskuggar Søren Kierkegaard dem allihop.

* 
Vem var då denne märklige man? Ja, låt mig i all korthet ge några ögonblicks-
bilder av personen Søren Kierkegaard. Han föddes 1813 – alltså för jämnt 200 
år sedan – och dog 1855. Han blev sålunda bara 42 år gammal! Hans offentliga 
skrifter fyller drygt tjugo digra volymer och hans privata dagböcker ungefär lika 
många. När han dog, sade han inte utan stolthet att han skapat ”en litteratur i 
den danska litteraturen”. De böcker, på vilka hans berömmelse mycket vilar och 
som löper från Antingen-Eller fram till Avslutande ovetenskaplig Efterskrift, skrev 
han i huvudsak under loppet av bara tre-fyra år, mellan 1843 och 1846. Det var 
där som Fruktan och bävan, Begreppet Ångest, Stadier på livets väg och flera andra 
berömda skrifter tillkom. Och detta skedde alltså vid mitten av 1800-talet, då 
man ännu inte hade tillgång till vare sig skrivmaskiner eller datorer. Han skrev 
för hand. Han klagade egentligen bara över en sak, att gåspennan inte hann med 
i tillräckligt snabb takt. 

Det tillkommer, att Kierkegaard var en mycket sjuk människa med ett för-
stört höftparti och en sned rygg. Han var också psykiskt belastad och led under 
hela sitt liv av ett nedärvt tungsinne och av svåra mano-depressiva anfall. Till 
råga på allt var han troligen epileptiker. Efter allt att döma var det temporalepi-
lepsin som fick honom att avstå från att gifta sig med Regine Olsen, henne som 
han kallade ”mitt hjärtas drottning” och som var den kvinna som han älskade 
och som älskade honom tillbaka. Helt enkelt därför att dansk lag på den ti-
den förbjöd äktenskap med en epileptiker, sjukdomen ansågs både skamlig och 
ärftlig. Han vågade alltså helt enkelt inte fullfölja förlovningen. 
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Det var denne ensamme ungkarl, denne olycklige krympling som skrev vår 
nordiska litteraturs mest egenartade och världsberömda verk. Ännu långt fram 
på natten kunde sena gatuvandrare i Köpenhamn se hans skugga avteckna sig 
mot gardinen. Där vandrade den hårt arbetande krymplingen i talgdankens 
sken mellan sina pulpeter. Eftersom han hade så ont i ryggen att han inte kunde 
sitta ner, skrev han alltid stående eller rättare sagt gående. Han hade flera verk 
under arbete samtidigt, och när han tröttnade på det ena manuskriptet övergick 
han till det andra. 

Ekonomiskt hade han det väl ställt, eftersom han levde på ett stort arv efter 
sin fader klädeshandlaren, som var en av Köpenhamns rikaste affärsmän. Kier-
kegaard var alltså välbeställd rentier. Men när han 42 år gammal föll omkull på 
gatan i ett epileptiskt anfall och punkten sattes för hans väldiga författarskap, då 
var också fadersarvet i stort sett förbrukat. De återstående pengarna räckte nätt 
och jämnt till begravningen. I detta såg Kierkegaard en gudomlig plan. Gud 
eller, som han uttryckte det, ”Styrelsen” hade tillsett, att han fått fullborda sitt 
verk och fått säga vad han behövde säga. 

Vad är det då för märkvärdigheter som möter oss i detta författarskap? För 
mig som umgåtts med honom så länge – han finns med på ett hörn i nästan alla 
mina böcker, min doktorsavhandling om ensamhetsmotivet i nordiskt genom-
brott, mina två böcker om existentialismen, i boken om Lars Gyllensten och 
nu senast i boken om Ingemar Hedenius – för mig skulle det vara lättare att få 
berätta om Kierkegaard i ett par månader. Att sammanfatta det hela på tjugo 
trettio minuter, är inte lika lätt. Men! På en minnessten över honom uppe i Gil-
leleie, på Själlands nordspets, står det en inskription som säger rätt mycket. Där 
står det: Vad är sanning annat än att leva för en idé? (”Hvad er Sandhed andet 
end en Leven for en Idee?”) Inskriptionen går tillbaka på en dagboksanteckning 
från år 1835, alltså en tidpunkt då Kierkegaard var bara 22 år gammal, och som 
lyder så här. Jag tillåter mig att förkorta en smula: 

Det gjælder om at finde en Sandhed, som er Sandhed for mig, at finde den Idee, 
for hvilken jeg vil leve og døe. Og hvad nyttede det mig dertil, om jeg udfandt 
en saakaldet objectiv Sandhed; om jeg arbeidede mig igjennem Philosophernes 
Systemer og kunde, naar forlangtes, holde Revue over dem; at jeg kunde paavise 
Inconsequentser indenfor hver enkelt Kreds; – hvad nyttede det mig dertil, at 
jeg kunde udvikle en Statstheorie og af de mangestedsfra hentede Enkeltheder 
combinere en Totalitet, construere en Verden, hvori jeg saa igjen ikke levede, 
men som jeg blot holdt frem til Skue for Andre; – hvad nyttede det mig at 
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kunne udvikle Christendommens Betydning, at kunne forklare mange enkelte 
Phænomener, naar den for mig selv og mit Liv ikke havde nogen dybere Betyd-
ning? [… ] Det var det, der manglede mig, at føre et fuldkommen menneskeligt 
Liv og ikke blot et Erkjendelsens, saa jeg derved kommer til ikke at basere mine 
Tanke-Udviklinger paa – ja paa Noget, man kalder Objectivt, – Noget, som dog 
i ethvert Tilfælde ikke er mit eget, men paa Noget, som hænger sammen med 
min Existents’s dybeste Rod, hvorigjennem jeg saa at sige er indvoxet i det Gud-
dommelige, hænger fast dermed, om saa hele Verden styrter sammen. See det er 
det, jeg mangler, og derhen stræber jeg.

Tanken är denna. Vetenskapens uppgift är att åstadkomma objektiva sanningar, 
sådana som går att bevisa, att verifiera eller att falsifiera. Hela vår moderna tillva-
ro är ju vetenskapsimpregnerad och strävar mot detta, att ta fram och presentera 
bevisbara sanningar. Vetenskapen har just denna roll och skall ha denna roll, 
som sådan är den fullt respektabel. Men vi skall inte tro, menar Kierkegaard, att 
vi kan leva och dö på sådana sanningar. Vår livåskådning eller, för att använda 
ett mindre pretentiöst ord, vår livssyn kan vi inte grunda på sådant. Där gäller 
det i stället att hitta ”den sanning som är sanning för mig, den idé på vilken jag 
kan leva och dö”. Kierkegaard gör gällande, att varje allvarligt syftande männ-
iska måste sträva mot att hitta de sanningar, som hon kan införliva med sin egen 
erfarenhet och personligen tillägna sig och stå för. Detta är vad han menar, när 
han på sin tids språk säger att ”Subjectiviteten er Sandheden”. Och med denna 
sats blev han den moderna existensfilosofins och existentialismens upphovsman 
och förgrundsgestalt.

Men inte bara övertron på förnuftet, på logiken, på bevisbarheten hotar 
människans självförverkligande. Lika farligt är något annat - att tycka som alla 
andra, att följa tidstrenderna, att vara följsam mot vad som sägs av massan och 
i massans medier. Kierkegaard hatade massmedierna, sin tids journalister och 
tidningspress. Man kan bara gissa, vad han skulle ha sagt i dag, om han hade levt 
i televisionens och Internets tidsålder. Hans ideal är ”hin enkelte”, den enskilde 
som i full frihet tar ansvar för vad han själv verkligen tror på. Inte på vad som 
sägs av opinionsbildarna, inte på vad som sägs i mikrofoner eller på bloggar. Ing-
enting avskyr han så mycket som ”den numeriska människan”, hon som söker 
konsensus och som bekvämt faller undan, som sticker upp fingret och ser vart 
vinden blåser, som anpassar sig till det statistiska genomsnittet och som försöker 
tänka ”som folk gör mest”. Försök, säger han i Opbyggelige Taler, inte att smita 



66

undan genom tillgripa ”undanflykten i att vara många, ty där det finns många, 
där råder ytlighet. Där jämför man sig själv med andra, där smiter man undan, 
där skaffar man sig ursäkter och undanflykter”. Där råder ”Udflugten ved at 
være Mange, thi hvor der er Mange, der er Udvorteshed og Sammenligning, og 
Aflad, og Undskyldning og Udflugt.”

Varför var han då så säker på att självförverkligandet aldrig kan ske kollektivt, 
tillsammans med andra? Jo, helt enkelt därför att det bara är igenom självtän-
kande som den ensamma människan kan bli varse sin totala frihet. Kierkegaard, 
som har sin förankring i en kristen livssyn, var säker på att Gud skänkt männ-
iskan en total frihet. Denna frihet att välja mellan otaliga möjligheter är inte lätt 
att handskas med. Den är rentav ångestskapande. I en mycket svårtolkad och 
subtil bok som heter Begreppet Ångest utreder han skillnaden mellan fruktan och 
ångest. Fruktan kan vi känna för rent konkreta, yttre faror: att vi skall råka ut för 
en bilolycka eller att vi skall bli bitna av fästingar och få hjärnhinneinflamma-
tion och dö. Men ångest är något helt annat än fruktan. Ångesten känner man 
inte för några faror i yttervärlden, ångesten känner vi för oss själva, för vår egen 
natur, närmare bestämt för vår oändliga frihet. Och här går han väldigt långt. 
Till skillnad från modern psykologi och psykiatri som anser, att ångest är något 
destruktivt som bör botas – förslagsvis med kognitiv beteendeterapi! – anser 
Kierkegaard att ångesten är ett fullkomligt normalt tillstånd. Den skall inte alls 
botas! Den finns där och skall finnas där! Den följer även den mest välanpassade 
som en skugga. Ångesten undkommer vi inte, den bär vi alla med oss, antingen 
vi vill det eller inte. 

Men allt beror sedan på hur vi hanterar ångesten, vilken sorts liv vi väl-
jer att leva. Ibland beskriver han ett syndens tillstånd. Han utpekar exempelvis 
Don Juan-typerna som lever ett tomt njutningsliv och som bara tänker på att 
bedöva sig med erotik och ytligt hålligång. För dem är ångesten ett slags dold 
varningssignal, ett tecken på att människan egentligen är avsedd för något annat 
och mer än ett ytligt njutningsliv. Ångesten är, menar han, ett symptom på att 
människan är en andevarelse. Därför skaver det och gör ont, ju längre hon ägnar 
sig åt massans ytliga förströelser. Men om hon däremot väljer självbesinningens 
väg eller rentav trons absurda äventyr och ger sig ut på 70.000 famnars djup, ja 
inte heller då blir hon fri ångesten. Men då blir ångesten en positiv, omskapande 
kraft och en brygga till frälsning, en bekräftelse på att vi inte bara är gjorda för 
att leva i nuet utan också är evighetsvarelser.

Denna lära om friheten, den ångestskapande friheten har hos Kierkegaard 
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väldigt många och mycket radikala aspekter. Människan får till exempel tänka 
precis vad hon vill, hon får till och med bli ateist om hon så skulle önska. Och 
detta är alldeles i sin ordning, om det bara sker genomtänkt och allvarligt och 
under fullt personligt ansvar. Hon kan också välja att bli kristen. Men också 
detta måste ske efter eget fritt val, genom en personlig avgörelse. Hon får inte 
göra det bekvämt för sig genom att bara tro på vad prästerna eller kyrkan säger. 
Ty mot dogmerna och de fasta lärosystemen hyste Kierkegaard genuin misstro. 
Särskilt mot slutet av sitt liv påbörjade han vad som brukat kallas kyrkostriden, 
ett rasande fälttåg mot sin samtids danska kyrka och dess biskopar. Man kan 
påstå, att han därmed blev en av dem som allvarligast undergrävde statskyrko-
systemet. Till och med här i Sverige – det har vår statsvetare Carl Arvid Hessler i 
Uppsala visat 8 – var han en av dem som låg bakom och inspirerade skilsmässan 
mellan stat och kyrka. 

Och vad var det då som upprörde honom så svårt i prästernas förkunnelse? 
Ja, kanske framför allt att de förvandlade Jesu enkla lära till teologi. Ibland, 
tyckte han, gav de sken av att man kan bevisa sig fram till tro, tänka sig fram 
till tro genom att omfatta vissa begripliga dogmer och lärosatser. Det där är lu-
rendrejeri, menade Kierkegaard. Mellan tro och vetande går det inga som helst 
bryggor. Kristen tro är fullkomligt förnuftsstridig och skall vara det! Kristus själv 
sade, att den skall vara skandalös, ett skandalon (en snubbelsten) för de lärde och 
för förnuftet. Bara om man håller fast, att kristen tro är anstötlig och fullkomligt 
absurd och likväl tror, först då är tron värd sitt namn. Eljest är den det inte. I 
böcker som Kärlekens gärningar och Stadier på livets väg utvecklade han vad han 
menade. Att vara troende är aldrig lätt, det är att simma på 70.000 famnars djup 
och märka att det ändå bär! ”Aands-Existents, især den religieuse, er ikke let; 
den Troende ligger bestandigt paa Dybet, har 70,000 Favne Vand under sig.”

Men han förebrådde också prästerna och biskoparna något annat. De ansåg 
sig förkunna Kristi lära och predika Kristi efterföljelse. Men Kristus själv, han 
levde ju i ensamhet och fattigdom, i utsatthet, i förföljelse och lidande. Gjorde 
Danmarks präster det? Jo, de predikade det förvisso. Men i sitt vardagsliv lev-
de de i högönsklig välmåga, strävade efter feta pastorat och fina biskopstitlar, 
avancemang på karriärstegen. Och medan ordensstjärnorna guppade på deras 
feta bröst, stod de i predikstolarna och talade vitt och brett om Kristus och hans 
ensamhet, fattigdom och lidande. Denna bristande överensstämmelse mellan 

8 Carl Arvid Hessler, Statskyrkodebatten. Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga fören-
ingen i Uppsala, nr 44 (1964).
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liv och lära utmanade Kierkegaard. Och han satte torped under arken genom 
att illustrera deras förljugenhet. När han var som giftigast, kunde det låta så här: 
” Prästen – denna i långa kläder insvepta definition av nonsens”. 

Ty bärande i hela hans filosofi är just denna tanke: man skall leva som man 
lär. Och man skall lära som man lever! Ty i annat fall gör man som folk gör mest, 
man småljuger, man smiter. Och därmed hamnar man i den dubbelmoral och 
den mängdförsjunkenhet som är själva motsatsen till äkthet. Äktheten är för 
honom människans egentliga adelsmärke. Äkta, autentisk existens innebär, att 
man tar ansvar för sitt liv och sina val och att man menar allvar, genom att leva 
som man lär eller åtminstone försöka göra det.

Man behöver inte läsa Kierkegaard länge för att märka, att han är kompro-
misslös. Jag skulle inte tveka att kalla honom fundamentalist, åtminstone var 
han det på sitt sätt. Och han satte en ära i att vara det. Särskilt mot slutet av 
sitt liv blir han fullkomligt hänsynslös i sin stränghet och plågar sig själv med 
att säga, att han verkligen inte för egen del vågar kalla sig kristen, även om han 
gärna skulle vilja vara det. Han höjer så att säga ribban för kristet liv så högt, att 
nästan ingen – allra minst han själv – klarar höjden. Men samtidigt finns det i 
hans författarskap en paradoxal medkänsla med dem som misslyckas, ett slags 
innerlighet, som är oerhört märklig och suggestiv också för oss moderna läsare. 

Det leder över på vad jag nu till sist skulle vilja avsluta med, några reflek-
tioner rörande hans författarhållning, hans stil och framställningskonst. Man 
bör inte sticka under stol med att det är ett ansträngande företag att läsa Kier-
kegaard. Till att börja med är hans pessimism, hans djupa svartsyn påfrestande. 
Till skillnad från flertalet av oss nutida läsare trodde han inte alls på framsteget, 
att utvecklingen går framåt, att vi tillväxer i humanitet och klokskap, att det blir 
bättre och bättre dag för dag. Det trodde inte Kierkegaard ett enda ögonblick. 
För honom betecknade Kristus utvecklingens höjdpunkt, sedan har det bara 
gått nedför och utför, i ett ständigt fortgående förfall. Vi lever därmed i ett tät-
nande mörker, en andlig och intellektuell förflackning som bara ser ut att växa. 
Men inte bara denna pessimistiska historiesyn är påfrestande. 

Lars Gyllensten brukade säga, att det i Kierkegaards väldiga produktion 
verkligen finns öknar av akademisk prosa, med abstrakt tysk filosofi som kräver 
blod, svett och tårar av läsaren. Men så kommer där plötsligt mitt i ökensanden 
formuleringar som glimmar som ädelstenar, som vita diamanter på svart botten. 
Och då inser man, att det knappast finns någon annan författare i Norden som 
skulle kunna åstadkomma något liknande. Ibland påträffar man stridsskrifter, 
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där han höjer rösten och där han öser sitt förakt, sitt hån och sin ironi över 
meningsmotståndarna. Och då är han förmodligen en av de elakaste författare 
som går att hitta mellan bokpärmar. Den där hesa, gälla och hånfulla rösten är 
fullkomligt skoningslös, mycket obehaglig och särdeles plågsam. Men svår att 
få tyst på!

Men så finns det också en annan Kierkegaard. Jag brukar tycka, att något 
av det mest rörande och betagande återfinnes i de så kallade Uppbyggliga talen 
(Opbyggelige Taler), som alls inte är några predikningar i bokstavlig mening utan 
snarare bara ett slags lågmälda meditationer. Dessa uppbyggliga tal utgav han i 
eget namn, medan flertalet av hans övriga böcker publicerades under pseudo-
nym, vilket är ett förhållande av symbolisk signifikans. I de uppbyggliga talen 
tycker man sig möta privatmänniskan Kierkegaard, mer besinningsfull, inner-
ligare, just lågmäld, men också vädjande, intensiv och betvingande. Har man 
hört den Kierkegaardrösten någon enda gång i livet, då är man fast! Då möter 
man en människa vars utstrålning – jag delar fullkomligt Ingemar Hedenius 
mening – ”är så stark, att det till sist kan kännas omöjligt att befria sig från 
honom”.

Ta till exempel den underbara texten om liljorna på marken och fåglarna un-
der himmelens fäste, där han – med utgångspunkt från det berömda bibelstället 
i Lukas 12: 27-34 – utvecklar, varför vi skall sluta att ävlas och bekymra oss för 
morgondagen och varför vi i stället bör tänka på Guds rike och hans rättfärdig-
het.9 Där möter vi den innerlige Kierkegaard, en ensam röst som talar allvarsord 
om vikten av att inte förlora sig i det timliga. I stället predikar han nödvändig-
heten av att leva bekymmerslös, en livsform där det gäller att samla sig till den 
tystnad och inre koncentration som är en förutsättning för allt kvalificerat inre 
liv. Det är en text som mer än allt annat hyllar tystnadens betydelse: 

O, men at det dog maatte lykkes Evangeliet ved Hjælp af Lilien og Fuglen at lære 
Dig, m. T., Alvoren, og mig, at gjøre Dig ganske taus for Gud! At Du i Taushe-
den maatte glemme Dig selv, hvad Du selv hedder, Dit eget Navn, det berømte 
Navn, det elendige Navn, det ubetydelige Navn, for i Taushed at bede til Gud: 
»helliget vorde Dit Navn!« At Du i Taushed maatte glemme Dig selv, Dine Pla-
ner, de store, Alt omfattende Planer, eller de indskrænkede Planer betræffende 
Dit Liv og dets Fremtid, for i Taushed at bede til Gud: »komme Dit Rige!« At 

9 Kierkegaard behandlade temat flera gånger i sin produktion. Jfr härom min före-
läsning ”Søren Kierkegaard och liljorna på marken”, Svensk Teologisk Kvartalskrift, Årg. 
77, 2201: nr 3. 
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Du i Tausheden maatte glemme Din Villie, Din Egensind, for i Taushed at bede 
til Gud: ”skee Din Villie!” Ja, hvis Du af Lilien og Fuglen kunde lære at blive 
ganske taus for Gud, hvad skulde da ikke Evangeliet kunne forhjælpe Dig til, 
da skulde Intet være Dig umuligt. Men hvis dog blot Evangeliet ved Hjælp af 
Lilien og Fuglen lærte Dig Taushed, hvad har det saa ikke allerede hjulpet Dig 
til! Thi, som sagt, er Gudsfrygt Viisdoms Begyndelse, saa er Taushed Gudsfrygts 
Begyndelse. Gak til Myren og bliv viis, siger Salomo; gaae til Fuglen og Lilien og 
lær Taushed, siger Evangeliet.

Och med detta är det dags att jag slutar tala och i stället tystnar.

Föredraget, som hölls i Visby Sancta Marias sommarserie ”Ord i ton”  
söndagen den 28 juli 2013, har ej tidigare publicerats.

Av och om Kierkegaard
Skrifter:

Søren Kierkegaard Skrifter har i ny, vetenskaplig och fullständig utgåva utgivits av Søren 
Kierkegaard Forsknings Centeret i Köpenhamn i 28 textband och 27 kommentar-
band på Gads Forlag (Khvn 1997–2011)

Samlade verk med kommentarer finns också tillgängliga elektroniskt: www.sks.dk

Værker i Udvalg I–IV ved F. J. Billeskov Jansen (Khvn 1950 och 1989)

Liv och verk:

Georg Brandes, Søren Kierkegaard (Khvn 1877)

Joakim Garff, SAK. Søren Aabye Kierkegaard. En biografi (Khvn 2000) 

Ingemar Hedenius, ”Om Sören Kierkegaard” (Tiden 1944, nr 7)

Brita K. Stendahl, Søren Kierkegaard (Twayne´s World Authors Series nr 392, Boston 
1976)

Thure Stenström, ”Kierkegaard i tid och evighet” (i: Tid och evighet. Nedslag i det gång-
na årtusendets europeiska litteratur, Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala 
universitet, Meddelanden nr 7 (Sthlm 2000)

Kierkegaards konstitution och hälsa:

John Björkhem, Sören Kierkegaard i psykologisk belysning (Örebro 1942)
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Heidi Hansen og Leif Bork Hansen, ”Maskineriets intrigante hemmelighed.” (om epi-
lepsin), i: Dansk medicinhistorisk årbog 1991, s. 9-34

Hjalmar Helweg, Søren Kierkegaard. En psykiatrisk-psykologisk studie (Khvn 1933)

Ib Ostenfeld, Søren Kierkegaards psykologi (Khvn 1972)

Allmänna introduktioner:

F. J. Billeskov Jansen, Kierkegaard. Introduktion til Søren Kierkegaards liv og tanker (Khvn 
1992)

Frithiof Brandt, Søren Kierkegaard, Natur och Kulturs serie ”Världsförfattare” (Sthlm 
1995)

Henning Fenger, Kierkegaard-Myter og Kierkegaard-Kilder. 9 kildekritiske Studier i de 
Kierkegaardske papirer, breve og aktstykker (Odense 1976)

Paul V. Rubow, Søren Kierkegaard og hans samtidige (Khvn 1950)

Diktaren och kritikern:

Lars Bejerholm, ”Meddelelsens dialektik”. Studier i Søren Kierkegaards teorier om språk, 
kommunikation och pseudonymitet (diss., Lund 1962)

F. J. Billeskov Jansen, Studier i Søren Kierkegaards litterære Kunst (Khvn 1951, 4:e upp-
lagan 1987) 

Aage Henriksen, Søren Kierkegaards romaner (Khvn 1954. Ny utgåva 1969)

Universitetsmannen, filosofen och teologen:

Gregor Malantchuk og N.H. Søe, Søren Kierkegaards kamp mod kirken (Khvn 1956)

Gregor Malantchuk, Dialektik og Eksistens hos Søren Kierkegaard (Khvn 1968. Ny utgåva 
1990)

Thure Stenström, ”Kierkegaard, Geijer och universitetet”. Avskedsföreläsning vid Upp-
sala universitet den 24 maj 1993, (Samlaren 1993, s. 5-14)

Thure Stenström, ”Sören Kierkegaard och liljorna på marken” (Svensk Teologisk Kvartal-
skrift, 2001, nr 3)

Marie Mikulová Thulstrup, Kierkegaard og pietismen, Søren Kierkegaard Selskabets Po-
pulære Skrifter XIII (Khvn 1967)

Niels Thulstrup, Kierkegaards forhold til Hegel og til den spekulative idealisme indtil 1846 
(diss. Kvhn 1967) Rec. av Thure Stenström i Samlaren 1968

Inflytande:

Aage Henriksen, Methods and results of Kierkegaard Studies in Scandinavia (Khvn 1951)
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René Jolivet, Les doctrines existentialistes de Kierkegaard à J.-P. Sartre (Abbaye Saint- 
Wandrille 1948)

Aage Kabell, Kierkegaardstudiet i Norden, Guldmedaljavhandling vid Köpenhamns uni-
versitet (Khvn 1948)

Nils-Åke Sjöstedt, Søren Kierkegaard och svensk litteratur. Från Fredrika Bremer till Hjal-
mar Söderberg (diss. Gbg 1950)

Thure Stenström, Existentialismen. Studier i dess idétradition och litterära yttringar (Sthlm 
1966, 4:e upplagan, Sthlm 1991)

Thure Stenström, Existentialismen i Sverige. Mottagande och inflytande 1900–1950. 
(Acta Universitatis Upsaliensis, Historia litterarum 13), Uppsala 1984.

Kierkegaard och eftervärlden
I dag för 150 år sedan, den 5 maj 1813, föddes Søren Kierkegaard i Köpenhamn. 
Han tillhör den inte alltför stora skara nordiska författare, som nått världsbe-
römmelsen. Och även inom denna trånga krets av celebriteter gör han anspråk 
på en alldeles egen position, såtillvida som hans inflytande bara tycks växa med 
varje decennium som går. När Kierkegaard endast fyrtiotvå år gammal gick ur 
tiden, anade ännu ingen vad vi nu vet: att han skulle komma att inräknas i den 
stora europeiska idétraditon, som markeras med namn som Augustinus, Pascal 
och Dostojevskij. Liksom dessa har han, genom att skildra en självupplevd, 
”existentiell” religiös verklighet, tvingat otaliga läsare att ta personlig ställning för 
eller emot kristendomen, eller rättare kristendomen sådan han uppfattade den.

Med en bländande ironi, med ett dialektiskt skarpsinne som kan komma 
läsaren att förbise irrationalismen i hans tänkande, förfäktar han sina älsklings- 
idéer: att subjektiviteten är sanningen, att tron är något värd bara om den är 
intellektuellt oförsvarbar, att det självvalda lidandet i Kristi efterföljd är den 
högsta lycka. Trons ”språng” över tvivlets avgrund, martyriets offerväg blir för 
Kierkegaard ett sätt att lösa hans egen livskonflikt, att nedkämpa en privat verk-
lighet av ångest, dödsfruktan och meningslöshetskänsla. Vare sig läsaren orkar 
följa Kierkegaard i hans tankes yttersta konsekvenser eller värjer sig, upplever 
han verket som en litterär triumf.

Det förefaller, som om man grovt taget skulle kunna urskilja två faser i Kier-
kegaards berömmelse och inflytande. Under den första, tiden mellan hans död 
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1855 och sekelskiftet 1800–1900, var hans verkningskrets ännu, åtminstone 
väsentligen, begränsad till Norden. Efter sekelskiftet började hans skrifter seger-
tåget ut över världen, först till Tyskland och Frankrike och sedan till en rad an-
dra europeiska länder och Amerika. I den 1962 utgivna forskningsbibliografien 
av Jens Himmelstrup finner man en rik litteratur över Kierkegaards liv och verk 
också på språk som portugisiska, tjeckiska och japanska.

Av naturliga skäl är Kierkegaards inflytande i den nordiska sekelslutslittera-
turen det som en bildad svensk bäst känner till. Avståndet i tiden och närheten 
i rummet har gjort det möjligt att tämligen säkert kartlägga Kierkegaards roll i 
Sveriges och våra grannländers 1880-talsdiktning. För Ibsen och Strindberg, för 
alla de sanningssägare och revoltörer som i ”det moderna genombrottets” litte-
ratur gick till angrepp på religiöst vanetänkande och konventioner kom Kier-
kegaards paroller om redlighet och kompromisslöst allvar att spela en stor roll. 
Kiellands, Garborgs, Geijerstams, J.P. Jacobsens ensamma upprorsmän, alla har 
de övertagit slagord och tänkesätt från Kierkegaards lära om ”hin enkelte”. Och 
inte bara radikaler och revoltörer fann sig besläktade med den man, som mot 
slutet av sitt liv gick till rasande angrepp på det danska statskyrkosystemet. Mot 
Georg Brandes, som 1877 utkom med den första Kierkegaardbiografien, anlade 
den svenske teologen Waldemar Rudin moteld i sin betydligt frommare hållna 
Kierkegaardstudie tre år senare. Den lärda dialog, som därmed inleddes mellan 
fromma och ofromma Kierkegaardtolkare, kan man följa långt in i vår egen tid.

Om den senare fasen i Kierkegaards postuma liv, om hans genombrott som 
europeisk författare vet forskningen och därmed även allmänheten långt mindre. 
Hans inflytande låter sig här inte med samma säkerhet fastställa, helt naturligt 
eftersom materialet ligger alltför nära i tiden och – för den historiska forskning 
som behöver arkiven – på alltför avlägsna och spridda orter. Ett är emellertid 
säkert: att Kierkegaard blivit ett världsnamn först under tiden från och med 
första världskriget sammanhänger med att han kom att tjäna som utgångspunkt 
för den så kallade existensfilosofien eller existentialismen. Kierkegaards samlade 
verk översattes till tyska 1909–1922. Ungefär vid samma tid, närmare bestämt 
år 1919 utgav Karl Jaspers – åtta år före Martin Heideggers Sein und Zeit – det 
verk som utgör den moderna existentialismens första källskrift, Psychologie der 
Weltanschauungen. I detta utpekas uttryckligen Kierkegaard vid sidan av Nietz-
sche som den främsta ledstjärnan. Skriften inleder i tyskt idéliv en period av 
starkt Kierkegaardintresse, möjligt att avläsa ej bara hos Heidegger och Jaspers 
utan också hos teologer som Karl Barth och Rudolf Bultmann.
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Under 1920- och 1930-talen tar översättningsverksamheten flitigare fart 
också i Frankrike. Det är ungefär samtidigt som Gabriel Marcel finslipar sin 
katolska variant av existentialism i Journal Métaphysique och Être et avoir och 
som Jean-Paul Sartre utkommer med de första litterära utläggningarna av sitt 
mer hedniskt färgade evangelium i Le Mur och La Nausée. När existentialismen 
under 1940-talet växte till en idéfaktor av betydelse, främst genom Sartres, Ca-
mus, Simone de Beauvoirs, Merleau-Pontys och Anouilhs litterära insatser, är 
det dags också för engelsmän och amerikaner att på allvar ta sig an Kierkegaard.

Att fastställa tidtabellen för Kierkegaards erövring av världspubliken är så-
lunda inte svårt. Den tycks klart koordinerad med existentialismens framträng-
ande. Långt svårare är det att precisera det idésamband, som förenar den danske 
efterromantikern med vår tids illusionslösa och bittra existentialister. Svårt men 
inte omöjligt. I Efterskrift (1846) ritar Kierkegaard upp en skarp motsättning 
mellan två olika sätt att närma sig ”Christendommens Sandhed”: den objektiva 
rationalismens, sådan den företräds av Hegel, och den subjektiva tillägnelsens, 
som han själv förordar. Inte försanthållandet av intellektuella utsagor, av tan-
kesystem eller kyrkligt sanktionerade lärosatser kan frälsa människan. Det kan 
bara ”Subjectets personligt uendelige Interesserthed i Lidenskab for sin evige Sa-
lighed”. Vad det kommer an på enligt Kierkegaard är inte att finna en teoretisk 
sanning utan den idé, på vilken man kan leva och dö. Och denna avgörelse kan 
endast träffas i valsituationer, där människan till fullo inser sin frihet och axlar 
sitt ansvar. Valet bestämmer personlighetens hela inriktning, och valet är ound-
vikligt. ”Thi naar man troer”, heter det i Enten-Eller, ”at man noget Øjeblik kan 
holde sin Personlighed blank og bar, eller at man i strengere Forstand kan stand-
se og afbryde det personlige Liv, saa er man i en Vildfarelse. Personligheden er 
allerede, før man vælger, interesseret i Valget, og naar man udsætter Valget, saa 
vælger Personligheden ubevidst eller de dunkle Magter i den.”

De tankemotiv som här antytts – att individuell erfarenhet är överlägsen 
objektiv kunskap och att individen har att forma sitt öde i fria valakter, som 
engagerar inte bara förnuftet utan hela personligheten – går igen också i mycken 
modern existentialism. Men än vidare! Valet får sitt patetiska allvar av att männ-
iskans tid är så kort utmätt. Kierkegaards vision av den mänskliga existensen 
avtecknar sig sålunda ständigt mot en fond av intensivt dödsmedvetande och 
brutalt dödshot. Jag tänker varje ögonblick in döden i mitt liv, fastslår han. Och 
i en dagboksanteckning heter det: ”Det forekommer mig som var jeg en Galej-
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slave, lænket sammen med Døden; hver Gang Livet rører sig, rasler Lænken og 
Døden lader alt henvisne – og det sker hvert Minut…”

Dödens närhet och individens svåruthärdliga frihet, dessa föreställningar 
inger både Kierkegaard och hans sentida efterföljare ångest. I Begrebet Angest 
(1844) skildrar han ångesten som ett psykologiskt urtillstånd, en ångest för in-
tet, den ”rene Angest” som uppstår just i det ögonblick då människan anar 
”Frihedens Mulighed”. Om denna ångest gäller, alldeles som om den förtvivlan 
han i en annan skrift kallat Sygdommen til Døden, att den samtidigt kan vara en 
väg in i förtappelsen eller ett instrument för frälsningen. Det beror alldeles på 
hur den upplevande individen väljer att hantera den.

Insikter som dessa skiljer den tänkande individen ofelbart från den insikts-
lösa mängden. Den ”numeriska” människan undflyr sin frihet och sitt ansvar. 
Hon undviker den enskilda samvetsprövningen genom att ”göra som alla andra 
gör”. Mängden, massan, pluraliteten blir därför den fiende Kierkegaard mer än 
allt annat vill bekämpa och mot vilken han riktar hela den filosofi, som han med 
rätta anser ”knyttet till kategorien: Hin enkelte”.

Tankegångar som de här antydda upptas begärligt i mellankrigstidens tys-
ka spekulation och införlivas via den med fransk litterär existentialism. Kier-
kegaard talade om hin enkelte contra mängden. Heidegger talar om den au-
tentiska människan och om ”Verfallensein in das Man”. Sartre talar om den 
ensamma, medvetna människan gentemot det borgerliga kollektiv, som lever i 
livslögn, ”mauvaise foi”. Det är olika sätt att uttrycka saken men ungefär sam-
ma grundtanke. Också hos Heidegger och Sartre går rågången skarp mellan 
den människa, som insett individens svindlande frihet, som upplevt ångesten 
inför frihetens möjligheter eller dödens närhet och å andra sidan de många, 
som låter triviala vardagsbestyr eller själlös auktoritetstro fylla sina liv. Och när 
Sartre i Les Mouches och Les Chemins de la liberté beskriver, hur den ensamma 
människan – Orestes eller Mathieu – måste ta ansvaret för vad hon gör av sitt 
liv, hur hon ”skapar sin personlighet” genom fria valhandlingar, befinner han 
sig på kierkegaardska linjer. Bara med den stora och förstås till sist avgörande 
skillnaden, att Kierkegaard vet, att det är den levande Guden som i sista hand 
verkar i individens fria val. Subjektet, den egna existensen är – som han uttryck-
er saken – ”indvoxet i det Guddommelige”. Det är på den vägen han skaffar sig 
en säkring mot att existensläran inte ger till resultat en ur teologiens synpunkt 
riskabel dogmatisk anarki eller rentav otro.
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I denna religiösa förvissning följer honom inte Heidegger, inte Sartre, inte 
Simone de Beauvoir, inte Camus. Dessa moderna existentialister har utvecklat 
ett tänkande i agnostisk eller ateistisk riktning. Idéhistoriskt förstår man kanske 
detta förhållande bäst, om man vet att Kierkegaards inflytande i den moderna 
existentialismen påtagligt har förstärkts och modifierats av Nietzsche. Jaspers 
ger en tydlig fingervisning om hur Kierkegaard ”kom in i” existentalismen, när 
han 1919 nämner honom tillsammans med Nietzsche. Hela den existensfiloso-
fiska argumenteringen hos Kierkegaard måste ha verkat förunderligt välbekant 
för den tyska läsekrets, som läst sin Nietzsche. Ty även hos Nietzsche förkun-
nades ju hatet mot den teoretiska människan, här fastslogs i Geburt der Tragö-
die och Menschliches, Allzumenschliches den subjektiva upplevelsens rätt över all 
blodlös och teoretisk kunskap. Här hävdades nödvändigheten att omvärdera 
alla värden genom stora och heroiska handlingar. Här beskrevs den ensammes 
autentiska liv gentemot det skenliv, som levs av ”de mycket för många”, de fegt 
auktoritetsbundna.

Men utgångspunkten för den långa stycken så likartade visionen var 
diametralt motsatt Kierkegaards. Lika övertygad som Kierkegaard var om att 
Gud lever, lika förvissad var Nietzsche om att Gud är död. Existentialismen i 
dess från Sartre och Camus mest välkända litterära gestalt betecknar grovt taget 
en tragisk livstolkning på sekulariserad och humanistisk grund. I Nietzsches 
anda har den vänt udden mot kristendomen. Men den har också sökt att hävda 
människans moraliska frihet och ansvar gentemot de makter som i nuet söker 
reducera henne till enbart en biologisk eller ekonomisk produkt eller en funk-
tion av kollektivet. På den senare linjen har arvet från Søren Kierkegaard mycket 
tydligt gått i dagen.

”Under strecket”, SvD den 5 maj 1963.

Kierkegaards globala berömmelse

Av nordiska författare finns det inte många som uppnått samma globala be-
römmelse som Søren Kierkegaard. Inte att undra på alltså att Søren Kierke-
gaard Selskabet i Köpenhamn ofta ombeds medverka i planeringen av Kier-
kegaardsymposier ute i den stora världen. År 1991 ägde till exempel en stor 
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fyradagarskongress rum på Instituto de Estudios Avancados i São Paulo i Brasi-
lien, där man bland annat diskuterade översättningen av Kierkegaards verk till 
portugisiska. Följande år var turen kommen till Bulgarien, där ett seminarium 
avhölls i Sofia under medverkan av danska specialister och ett stort antal Kier-
kegaardforskare från det gamla östblocket. Titeln för sammankomsten var den 
gången ”Søren Kierkegaard – Philosoph, Schriftsteller, Theologe”. Den officiella 
anledningen till seminariet var att Om Begrebet Ironi, Enten-Eller och Begrebet 
Angest just utkommit på bulgariska. År 1992 samlades man också i Budapest, 
där Kierkegaardkännare från skilda håll i världen applåderade sällskapets beslut 
att tillsätta ett speciellt ”Østeuropa-Udvalg”, och där man diskuterade översätt-
ningsverksamheten till ungerska. Det haglar av översättningar av Kierkegaards 
verk och dagböcker till japanska, rumänska, spanska, det regnar av lärda verk 
och kommentarer kring hans verk – alltifrån tunga doktorsavhandlingar till 
luftig essäistik – på franska, italienska, ryska, engelska. Den som konsulterar 
Jens Himmelstrups numera klassiska Kierkegaardbibliografi eller några gånger 
per termin får sig tillsänt Kierkegaard Selskabets ”Newsletter”, inser snabbt att 
Kierkegaardlitteraturen för varje dag blir allt svårare att överblicka. Ty så älskad, 
så läst, så inflytelserik, så viktig, så omskriven har den diktare blivit som formu-
lerat de tänkvärda orden ”Vad är sanning annat än att leva för en idé?” Och som 
dessutom var tillräckligt avvikande och självständig för att leva som han lärde.

I USA finns det universitetsfakulteter som tidvis mer eller mindre specia-
liserat sig på Kierkegaardstudier. När 150-årsminnet av Kierkegaards födelse 
firades år 1963, arrangerades en Kierkegaardutställning i Donnelleybiblioteket 
i New York. Det hölls Kierkegaardföreläsningar vid State University of New 
York, vid Haverford College i Pennsylvania, vid St Olaf College i Minnesota, 
vid Georgetown University och vid Yales teologiska fakultet. Och samtidigt som 
den franska kultureliten samlades för att fira bemärkelsedagen i Det Danske 
Hus vid Champs-Élysées i Paris, anlände ordföranden i Japans Kierkegaardsäll-
skap, professor Masuru Otani, med SAS-flyg till Köpenhamn för att besöka 
minnesutställningen i Det kongelige Bibliotek och höra en av Nordens främsta 
idéhistoriker, norrmannen Paulus Svendsen, hålla högtidstalet i Köpenhamns- 
universitetets högtidssal.

Det blåser alltså starka internationella vindar kring Kierkegaard, och det är 
föga överraskande att tidskriften Kierkegaardiana numera utges på både engel-
ska och tyska, inte sällan med bidrag även på franska. Som en följd av att med-
lemsstocken i Kierkegaard Selskabet stadigt ökat och på sistone fått tillslutning 
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även utanför Danmarks gränser, har naturligtvis också finanserna förbättrats. 
Detta har i sin tur medfört, att man börjat kunna honorera de föredragshållare, 
som månatligen framträder i sällskapet, en smula mer rundhänt. Arvodena har 
länge varit sokratiska, det vill säga symboliska. Hedern att alls bli inbjuden och 
få komma till tals i det allra heligaste har ansetts fullt tillräcklig. När jag själv 
som ung docent i mars 1968 rönte äran att få hålla ett föredrag om Kierkegaard 
och den franska existentialismen, blev vederlaget – om jag minns rätt – en väl-
smakande måltid med styrelsen på ”Café Rosenkælderen” samt ett par flaskor 
medelgott rödvin från Irma. Vid senare framträdanden med föredrag över äm-
nen som ”Torgny Segerstedt den äldres Kierkegaardvurm” (1976) eller ”Inge-
mar Hedenius hatkärlek till Søren Kierkegaard” (1992) har jag förärats valda 
skrifter ur sällskapets utgivning, så till exempel hans väldiga dagbok omfattande 
21 band. Men tiderna förändras och Kierkegaard Selskabet med dem. Förutom 
fördubblat föreläsningsarvode, bokpresentkort till en summa av 1.000 danska 
kronor med mera har senare tiders föreläsare i hedersgåva också fått 50 danska 
frimärken med magisterns karakteristiska konterfej, utgivna av det danska post-
verket år 1994. Dessa rariteter är för all framtid frankeringsgiltiga i ”det yndige 
Land”. Man förstår, att mången besökande föreläsare, efter väl förrättat värv och 
lukullisk måltid ute på lokal, nu har dubbel anledning att slicka sig om munnen.

Vill man komma den danska Søren Kierkegaard-kulten in på livet och få en 
uppfattning om vad som hänt i ett av Danmarks mest ansedda författarsällskap, 
bör man läsa en 375-sidig jubileumsvolym från Köpenhamn, Studier i stadier. 
Søren Kierkegaard Selskabets 50-års Jubilæum (C.A. Reitzel). Den är upplagd som 
en dubbelvolym. Bokens första del heter just ”Studier i stadier” och innehåller 
specialstudier om det estetiska, det etiska och det religiösa stadiet. Den senare 
avdelningen heter däremot ”Stadier i studier” och skildrar sällskapets 50-åriga 
historia, dess skriftutgivning, föreläsningsverksamhet, rese- och symposieaktivi-
teter med mera. Søren Kierkegaard-kulten, som efterhand vuxit till en hel Søren 
Kierkegaard-kultur, får här en mycket fyllig och fängslande belysning.

Det var under åren strax efter andra världskriget som stenen började rulla. 
Existentialismen var då på modet lite varstans i världen och inte bara i Paris. I 
bokhandelsfönstren låg Sartres, Jaspers och Heideggers skrifter, och det sades, 
att Kierkegaard fanns med i bakgrunden som vägvisare och impulsgivare. Men 
danskarna i gemen tycktes inte känna till den store diktare, för vars skull ita-
lienare och amerikaner satte sig på skolbänken för att lära sig danska. I denna 
paradoxala situation framträdde en ung teologistuderande vid namn Niels Thul-
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strup. I Berlingske Aftenavis den 10 februari 1948 skrev han en artikel, där han 
framhöll att skammen nu börjat gå på torra land. Det var hög tid att danskarna 
fick veta mer om sin store landsman än att han haft en deformerad rygg, smala 
byxben och lastgamla skomakarräkningar. Kierkegaards skrifter måste dras fram 
i ljuset, börja läsas i gymnasierna och studeras vid universiteten. Ute i världen 
fanns ett Spinozasällskap, ett Hobbessällskap, ett Hegelsällskap och hemma i 
Danmark till exempel ett Holberg-samfund, ett H.C. Andersen-sällskap och 
rentav två Gustaf Wied-sällskap. För främjandet av både ett folkligt och veten-
skapligt Kierkegaardintresse var grundandet av ett Kierkegaardsällskap verkligen 
på tiden och synnerligen av nöden.

Men det skulle han inte ha sagt! Bums ryckte vänner av ordning ut och 
förklarade, att det stred mot själva andemeningen i Kierkegaards tänkande att 
bilda ett sällskap kring en filosof som satte ”hin enkelte” i centrum. Kierkegaard 
kunde man bara studera i absolut ensamhet och enskilt. Hans tänkande skulle 
komma att skymfas och hans person vanhelgas, ifall man inledde föreningsliv 
och hålla sammankomster, där docenter och professorer – detta av Kierkegaard 
så intensivt föraktade släkte! – satt och munhöggs om hans storhet. Men trots 
motståndet och de snusförnuftiga invändningarna började sällskapet likafullt 
sin verksamhet med ett sammanträde i Hantverkarföreningens lokaler den 4 
maj 1948. Sedan dess har sammanslutningen fortlevat, vuxit och blomstrat. 
Initiativtagaren Niels Thulstrup, med tiden vorden lärd teologiprofessor – bland 
annat på en lysande avhandling om Kierkegaard och Hegel! – verkade genom 
åren som eldsjäl bakom den vetenskapliga skriftutgivningen. I hela 34 år satt 
han i styrelsen och tjänstgjorde länge som sällskapets sekreterare. Egentligen 
överträffas han bara av professor F.J. Billeskov Jansen, som också han varit med 
från början och i sammanlagt 35 år stått i ledningen, bland annat som sällska-
pets vice ordförande och ordförande. Billeskov – ty så kallas Danmarks Schück 
till vardags, åtminstone av oss svenskar! – är nu avtackad för lång och lovvärd 
gärning genom att ha blivit upphöjd till rangen av hedersledamot.

Några dagar efter sällskapets grundande i maj 1948 förekom i Politiken en 
skämtteckning under rubriken ”Enten-Eller”, där man såg Kierkegaard med stel 
rygg skruva sig fram i rännstenen, med professor Billeskov i släptåg som en 
mörk skugga. Herrarna spatserar förbi ett hus, där det hänger skyltar med på-
skrifter som ”Upptaget Shakespeare-klubben”, ”Upptaget Holberg-sällskapet”, 
”Upptaget Gustaf Wied-sällskapet”. Kierkegaard muttrar därvid vresigt och till 
Billeskovs förfäran: ”ANTINGEN skaffar ni en lokal, ELLER också blir det 
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inget sällskap kring min person.” I själva verket formulerades här ett av Kierke-
gaard Selskabets konstanta bekymmer. Husvilla höll kierkegaardianerna under 
de första tjugo åren länge till i universitetets lokaler. Ett tag på 1960-talet såg det 
ut som om man skulle lyckas förvärva huset på Nørregade 38, där Kierkegaard 
själv bodde mellan åren 1840 och 1844. Men tanken gick upp i rök, och efter 
många turer har sällskapet i samverkan med ”Afdeling for Søren Kierkegaard-
forskning” vid Institutionen för systematisk teologi och Köpenhamnsuniversite-
tets – för den internationella Kierkegaardforskningen år 1994 särskilt inrättade 
– ”Søren Kierkegaard Forskningscenteret” nu kommit till ro vid den Teologiska 
fakulteten på Købmagergade 44–46.

Ett exempel på slagkraften hos dessa tre numera samverkande organ gavs, 
när Köpenhamn 1996 utsågs till nordisk kulturhuvudstad. I Rundetårns utställ-
ningsrum arrangerades då en utställning över skriftställaren Kierkegaard under 
rubriken ”Den hemmelige Note”. Kierkegaards eget skrivbord, som normalt 
hör hemma på Köpenhamns Bymuseum, fick bilda blickfång i entrén, varpå 
man i särskilda montrar visade de många förarbetena till Synspunktet for min 
Forfatter-Virksomhed. På femtiofem särskilda skrivbord placerades sedan om-
sorgsfullt valda manuskript från Kierkegaardarkivet i Det kongelige Bibliotek, 
med förstautgåvorna och alla senare utgåvor anbragta i kronologisk ordning. En 
monumental och märklig textparad! Särskilt när man betänker, att en stor del av 
denna ”litteratur i den danska litteraturen” tillkommit under loppet av bara någ-
ra få år – från 1839 till 1845 utan tillgång till vare sig dator eller skrivmaskin. 
I angränsande salar visades sedan med porträtt och teckningar Kierkegaards lä-
rare, hans vänner och fiender, hans närmaste familj liksom förstås hans hjärtas 
drottning, Regine Olsen. Samtidigt utbröt en sjudundrande Kierkegaardkon-
gress över temat ”The meaning of meaning it”, med tillresande från hela världen 
och seminarier och disputationer på engelska, tyska, franska och danska i skilda 
historiska lokaler, belägna i hjärtat av det gamla Köpenhamn.

Först och sist främjar, framälskar och framodlar Kierkegaard Selskabet natur-
ligtvis en monumental skriftutgivning och kommentarverksamhet. Medan Gyl-
dendals förlag ofta står för de stora folkupplagorna, har forskningscentret under 
ledning av Niels Jørgen Cappelørn nu fått till uppgift att förbereda en textkritisk 
och kommenterad utgåva av allt som stammar från Kierkegaards hand.10 Men 

10 Numera är den vetenskapliga utgåvan färdig såväl i bokform som digitalt, den 
senare under adress: http://www.sks.dk
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därutöver har sällskapet också lånat sin medverkan till flera internationella ut-
givningsföretag, under åren 1951–60 till exempel en modern utgåva på tyska, 
där Niels Thulstrup, Hermann Diem och Walter Rest svarat för kommentarer-
na. I ständigt nya bibliografier och forskningsrapporter, många redovisade i tid-
skriften Kierkegaardiana men också i den 1989 nystartade serien ”Kierkegaard 
Conferences”, kan varje intresserad få en fortlöpande täckning av allt nytt av 
betydelse som inträffar utmed den vidsträckta forskningsfronten.

Men sorgeämnen finns givetvis också. Den ädla lilla serien Populære Skrifter 
hann att gå i graven, just som den stora expansionen ägde rum i internationell 
och vetenskaplig riktning. Ty populärvetenskap och popularisering är nyttiga och 
nödvändiga ting och behöver inte alls konkurrera med all den rosenrasande lärdo-
men. Gemene man, både i Danmark och dess nordiska grannländer, har länge i 
Populære Skrifter kunnat stilla sin nyfikenhet utan att behöva invecklas i de moder-
na humanvetenskapernas ofta tålamodsprövande och avvita abstraktion. I serien 
hann mellan åren 1949 och 1996 utkomma sammanlagt 21 småskrifter, som inte 
sällan innehöll sannskyldiga pärlor. Jag tänker till exempel på F.J. Billeskov Jansens 
Hvordan skal vi studere Kierkegaard? (1949), Søren Holms Græciteten (1964) el-
ler Marie Mikulová Thulstrups lärorika sammanfattning Kierkegaard og Pietismen 
(1967). Ty att modern litteraturteori börjat göra sitt intåg också i Kierkegaard- 
studiet märker man, när några av kommentatorerna i jubileumsbokens första del 
vältrar sig i postmoderna förnumstigheter rörande Kierkegaards ”Skrivemaade”, 
det vill säga hans skrivsätt. Ibland kan man tycka, att diktaren då likt ett främman-
de fantom försvinner i en dimma av svårgenomtränglig intellektuell rök. Långt 
mer substantiella och jordnära ter sig Birgit Bertungs fina studie över det etiska 
stadiet eller Niels Jørgen Cappelørns motsvarande uppsats om det religiösa stadiet, 
”Gennem fortvivlelse og forargelse till troen”. Åtskilliga andra liknande bidrag av 
hög kvalitet kunde förtjäna omnämnande. På Kierkegaards födelsedag den 5 maj 
brukade sällskapet fordomdags bege sig ut till värdshus och natursköna platser 
i Köpenhamns omgivningar, sådana som Kierkegaard gärna själv frekventerade. 
Därvid spelades Mozart och idkades lärd samvaro. Besynnerligt nog har denna 
goda tradition upphört. Man får hoppas, att de förbättrade finanserna kommer 
att tillåta att lustturerna återupptas i framtiden. Ty sannolikt skulle Kierkegaards 
eget sällskap komma att leva längre, om man i likhet med festföremålet självt inte 
försmådde ett gott bord och ädla viner. Att sällskapet firat sin egen födelsedag med 
en god bok, är i alla händelser odiskutabelt.

”Under strecket”, Sv D den 30 september 1998.
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Existentialismen är en humanism
Existentialismen är en humanism har blivit en av Jean-Paul Sartres mest lästa fi-
losofiska skrifter. Den har översatts från franskan till aderton språk och kommit 
att betraktas som ett slags existentialismens fickbibel. I förenklad och förkortad 
form – och vilken annan form hinner den jäktade nutidsmänniskan att ta del 
av? – framlägger den några huvudtankegångar i Sartres filosofi. Här får vi stifta 
bekantskap med hans idéer, att människan är fundamentalt fri, att hon alltid 
måste handla på egen risk och på eget ansvar, att hennes handlande ofrånkom-
ligen blir förebildligt för andra människor, att detta ansvar nödvändigtvis drar 
med sig ångest. Det är en utsatt tillvaro, i avsaknad av en nådig Gud och alla 
tröstegrunder, hotad av döden, präglad av hopplöshet. Men ur denna mörka 
och utsatta situation härleder Sartre en optimism, ett paradoxalt hopp: männ-
iskan är sin egen herre, sina värdens skapare och den som ger mening åt sitt liv. 
Därför kan existentialismen kallas en humanism.

Framställningen har blivit beundrad men också omstridd och var det redan 
från begynnelsen. Låt oss i korthet rekapitulera tillkomsthistorien. Ursprunget 
finns i ett föredrag som Sartre höll i Club Maintenant i Paris den 29 oktober 
1945. Arrangörerna Jacques Calmy och Marc Beigbeder hade räknat med en 
lyckad debattkväll, ty Sartre var redan vid denna tidpunkt en berömd man men 
också ansatt av meningsmotståndare ur skilda läger, kanske framför allt av kato-
likerna och kommunisterna. Annonser hade införts i de stora franska tidningar-
na Le Monde, Combat, Le Figaro och Libération, och affischer hade anslagits lite 
varstans på husväggarna på vänstra Seine-stranden. Och inte kunde man klaga 
på publikintresset. Åhörare infann sig i så stora skaror, att biljettförsäljarnas 
bord vältes vid ingångarna, i folkträngseln hade Sartre själv svårt att ta sig in i 
lokalen. Aftonen förflöt under närmast tumultartade former. Beskyllningar och 
motbeskyllningar, misstänkliggöranden och tillrättalägganden haglade i luften. 
Katolikerna och kommunisterna angrep Sartre, som energiskt värjde sig för an-
grepp från båda hållen och intog en karakteristisk tredje ståndpunkt mellan de 
båda ytterligheterna. Nästföljande dag tvingades arrangörerna konstatera, att de 
till följd av uteblivna biljettintäkter inte ens kunde betala Sartre överenskommet 
honorar. Men denne efterskänkte storsint arvodet. I gengäld blev föredraget des-
to mer inkomstbringande, när förläggaren Louis Nagel 1946 lät utge det i bok-
form. I ständigt nya upplagor om flera hundratusentals exemplar kom denna 
popularisering att över hela världen bilda inkörsport för ständigt nya läsarskaror 
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i deras första bekantskap med filosofen Sartre. Och naturligtvis minskade knap-
past intresset, när Sartre samtidigt framträdde som den store förnyaren av fransk 
teater med pjäser som Flugorna, Stängda dörrar och Smutsiga händer.

Sartres ambition i Existentialismen är en humanism var att åstadkomma 
en populär presentation av sin filosofi, inte att författa något mer genomar-
betat filosofiskt aktstycke. Som pedagog och popularisator fyller han högt 
ställda anspråk, som polemiker och publicist är han som vanligt lysande. Men 
pedagogik och populärvetenskap är nu en gång för alla förenklingarnas konst, 
och det är fullt begripligt, att upphovsmannen i efterhand varit smått generad 
över pamflettens enorma genomslagskraft. Samtidigt är Existentialismen är en 
humanism problematisk på andra och kanske mer intressanta grunder.

Boken betecknar en nyorientering i Sartres tänkande, ett steg på vägen i 
hans personliga utveckling, den som löper från pessimism till optimism, från 
passivitet till politisk handling, från kunskapsteori till moralfilosofi. Ty i sitt 
grundläggande förstlingsverk Varat och intet (L´Être et le Néant, 1943) hade han 
företrädesvis ägnat sig åt kunskapsteoretiska frågor och ontologiska, det vill säga 
sådana som rör varats väsen. Vad skiljer det mänskliga medvetandet från tingen? 
I vilket förhållande står det mänskliga medvetandet till världen och till andra 
mänskliga medvetanden? Sådana frågor hade han ställt. Och över hela denna 
diskussion hade vilat en stämning av bitter svartsyn. Åtminstone vissa sidor av 
framställningen kunde ge intrycket, att Sartre uppfattade tillvaron som ett allas 
krig mot alla. Väl inbäddade i de tunga textmassorna fanns förvisso ansatser till 
en positiv moraluppfattning redan i Varat och intet, den lundensiske litteratur-
professorn Olle Holmberg har mycket skickligt sammanfattat dem i sin skarp-
sinniga essä ”Hamlet och existentialismen” (i essäsamlingen Inte bara om Ham-
let, 1949). Men i full skala utfördes denna brottning med moralfrågorna först i 
en bok som aldrig hann utkomma under Sartres livstid utan som publicerades 
först postumt, Cahiers pour une morale (1983). Man får förstå den tveksamhet 
som Sartre i efterhand hyst, när Existentialismen är en humanism kommit på tal. 
Ty boken är och förblir ju bara ett steg på vägen, bort från positioner som han 
ännu inte helt och hållet övergivit fram mot positioner som han ännu inte helt 
och hållet intagit! Men sedan detta väl är sagt och vederbörligen inskärpt, får 
man samtidigt hålla i minne, att något preliminärt, torso-artat, ofullbordat vilar 
över de flesta av Sartres publicerade arbeten, sålunda också över dem som han 
betraktar som mer legitima och definitiva uttryck för sitt tänkande. Sartre hyllar, 
det ser vi av texten, alltid den nyskapande människan, människan i förändring, 
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hon som befinner sig ”i överskridandets centrum”. Själv levde han som han 
lärde. Han gjorde det till ett slags princip att aldrig tänka färdigt. Han befann 
sig ständigt i nya uppbrott, skoningslös i sin kritik av andras tankar men allra 
mest frätande i uppgörelsen med sina egna. Mycket av hans särart och i varje 
fall åtskilligt av hans suggestionskraft ligger i att han fann det ofullbordade vara 
det mest utvecklingsbara. Det är också det som fortfarande, nu i fragmentets 
förlovade tidsålder, gör honom så modern.

Ett drag av dynamik präglar också hela den tanketradition, i vilken Sartre 
ingår. I min bok Existentialismen. Studier i dess idétradition och litterära yttringar 
(1966, fjärde upplagan 1991) har jag lämnat en fyllig redogörelse för bakgrun-
den. Hos ett par av Sartres främsta intellektuella anfäder, den danske diktarfi-
losofen och teologen Søren Kierkegaard (1813-1855) och den tyske filosofen 
Friedrich Nietzsche (1844-1900) förekommer samma misstro som hos Sartre 
mot de slutna tankesystemen, de färdiga universitetsfilosofierna, de enbart teo-
retiska lärobyggnaderna. Om filosofin skall vara något värd, måste den person-
ligt tillägnas och bli ”existentiellt” giltig, måste den duga att leva på och handla 
efter. Att föra filosofin från studerkammaren ut i livet – eller om livet leves i 
studerkammaren – åtminstone sammanföra tanke och personligt engagemang, 
detta är viktiga utgångspunkter för Kierkegaard och för många som gått i hans 
fotspår. I första hand vände sig Kierkegaard mot sin samtids rationella system-
bygge, hegelianismen, när han förkunnade det engagerade valets filosofi. Männ-
iskan måste alltid inta ett subjektivt och lidelsefullt förhållande till sanningen, 
lärde han, ty ”Subjectiviteten er Sandheden”. Det ger åt den enskildes valakter 
ett oinskränkt och personligt ansvar. Redan i Kierkegaards berömda bok Be-
grebet Angest (1844), närmare bestämt i den laddade skildringen av Abrahams 
offrande av sonen Isak vid Moria berg, hittar vi den virvel av ångest, som följer 
av människans frihet och moraliska initiativkraft. I varje fall måste Sartre ha 
uppfattat det så, när han i Varat och intet på liknande vis beskriver ångestens 
svindel,”le vertige de l´angoisse”.

Men redan hos Kierkegaard finns också den livslögn beskriven, åt vilken 
Kierkegaards samtida Nietzsche och deras gemensamme lärjunge Sartre ägnat så 
många inträngande skildringar. Om människan frånsäger sig sin frihet och söker 
ursäkter för sitt liv genom att skylla på arvet eller miljön, på gener eller dålig 
luft, på föräldrar eller skola, på finansiella omständigheter eller social härkomst, 
då lever hon i oegentlighet och förljugenhet, det är existentialisternas obevekliga 
lära. Sartre blir närmast moralist, när han beskriver detta föraktliga tillstånd av 
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självbedrägeri, ond tro, ”mauvaise foi”. Ty i hans tappning är existentialismen 
ett subtilt försök att på en och samma gång bevara respekten för en motspänstig 
verklighet och ändå tillförsäkra människan en grundläggande frihet. Man ser 
det tydligare i större skrifter än Existentialismen är en humanism. Människans 
villkor – så tänker han sig saken – är visserligen givna en gång på förhand. Vi 
kan inte välja våra föräldrar, vi kan inte ändra på vår arvsmassa, vi kan inte 
trolla bort vår uppväxtmiljö och vår sociala tillhörighet. Men vad vi gör av allt 
detta, hur vi hanterar och kombinerar de en gång givna förutsättningarna, hur 
vi av de på förhand fastställda tonerna väljer att spela en egen melodi, det avgör 
vi själva och ingen annan än vi själva. Och det är just i detta som vår oändliga 
frihet och vårt ofrånkomliga ansvar ligger. Aldrig blir Sartre så vältalig, som när 
han skildrar människans förmåga att kunna överskrida (transcendera) sina egna 
orsaksförutsättningar. Somliga tycker kanske, att han gör ett fåfängt försök att 
visa, hur människan lyfter sig själv i håret. Men han själv skulle genast replikera, 
att man inte har förstått mycket av det sällsamma i att vara människa, om man 
tror, att arv och miljö, historia och klasskamp förutbestämmer vårt öde. Dock 
förutsätter hela denna hårdföra filosofi en radikalitet som ofta inte är genom-
snittsmänniskorna förunnad. Det duger inte att fuska, att krypa bakom ryggen 
på andra, på Gud, på vetenskapliga auktoriteter, på nedärvda konventioner och 
övertagna sanningar. ”Jeg vil kun et, jeg vil Redelighed!”, skrev redan Kierke-
gaard i samband med kyrkostriden. Tanken återkommer hos Nietzsche och ger 
eko hos den tyska Kierkegaardrenässansens stora namn efter första världskri-
get, Martin Heidegger i Sein und Zeit (1927) och Karl Jaspers i Psychologie der 
Weltanschauungen (1919), Philosophie I–III (1932) och Vernunft und Existenz 
(1935). Ty också hos dessa återkommer kravet på äkthet och redbarhet. Det du-
ger inte att leva efter andras åsikter, att tro på auktoriteters kungsord, på massans 
och massmediernas meningar, ty då hamnar man i ”mängdförsjunkenhet”, i ett 
mekaniskt och pladdrande eftersägeri som utgör ett dödligt hot mot människ-
ans värdighet. Så lärde Kierkegaardlärjungen Heidegger, och i Tredje Riket kun-
de många – inte minst Heidegger själv! – ha gjort rätt i att besinna räckvidden 
av dylika vackra paroller. Bättre än sin läromästare Heidegger och lika bra som 
motståndsmannen Karl Jaspers hittade Sartre vägen ut i en motståndskamp och 
frihetsförkunnelse, som reste värn mot andra världskrigets kadaverdisciplin och 
politiska masstänkande.

Att Sartre med sådana utmaningar av auktoritetstro och masstänkande måste 
bli en fiende till nazibrun kollaboratörsanda i det ockuperade Frankrike, ligger 
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nästan i sakens egen natur. Marskalken Pétains Vichyregim hade i honom en 
av sina stränga vedersakare. Men på samma grunder blev han också farlig för 
sådana viktiga grupperingar som katolikerna och kommunisterna. Den katolska 
kyrkan hade dubbel anledning att vredgas över hans genstörtighet, eftersom han 
varit oförsynt nog att sätta människan i Guds ställe. Att människan är skapad 
till Guds avbild och att hon sedan under sin levnad har att leva fram gudsbe-
lätet inom sig, kort sagt att essensen föregår existensen, den tanken bildar en 
central beståndsdel i all kristen idealism och återfinnes även i katolsk teologi. 
Men mot detta essenstänkande, som helt naturligt ger Gud rangplatsen, sät-
ter Sartre sitt ateistiska credo: existensen föregår essensen. Det finns ingen på 
förhand uppgjord modell, som människan har att förverkliga, ty hon model-
lerar sig själv under sin levnad. Först när döden inträtt och spelet är över (”les 
jeux sont faits”), kan de efterlevande bedöma, vad människan egentligen var för 
någonting, det vill säga vad hon faktiskt uträttade. Och den gudomliga försynen 
eller den gudomliga nåden har därvid ingenting att betyda. Människan är från 
begynnelsen till änden utlämnad, övergiven, ensam, sin egen åklagare och sin 
egen domare. För domsprotokollet svarar hon själv!

Det har sagts, att sådana Sartres läror ibland får en framtoning av ”negativ 
teologi”, ett slags teologi utan Gud och utan nåd. Och det är sant, att man för-
står hans tänkande bättre, om man något känner till Thomas av Aquinos system, 
den skolastiska teologins ramar och tankemönster. Ty från den katolska tanke-
tradition, som Sartre insupit med modersmjölken, och till hans skrifter går det 
många hemliga förbindelselinjer, som yttrar sig i form av negativa avtryck. Lika 
uppenbart och fängslande är det motsatsförhållande som han ständigt etablerar 
till marxismen. Med åren minskade likväl klyftan, och när man hinner fram 
till den bok som heter Kritik av det dialektiska förnuftet (Critique de la raison 
dialectique, 1960), påträffar man ett storstilat om också i grunden misslyckat 
försök att överbrygga svalget mellan de båda antagonistiska tankesystemen. Om 
detta intressanta och nya skede i Sartres tänkande och om den vetenskapssyn 
som Sartre nu arbetat sig fram till, kan man närmare läsa i Gunnar Brandells 
förträffliga uppsats om ”Sartres andra filosofi” (i densammes bok Revolt i dikt, 
1977). Men i Existentialismen är en humanism går ännu gränsen mot marxismen 
skarp och tydlig.

När Sartre introducerades i Sverige, ägde introduktionen först rum på tea-
tern. Det var som den franska motståndsrörelsens galjonsfigur och som driven 
dramatiker långt mer än som existentialist Flugornas diktare gjorde entré på 
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Dramatens och Göteborgs Stadsteaters tiljor hösten 1945. Och det var i svenska 
motståndskretsar, hos prins Wilhelm, Eyvind Johnson, Alf Sjöberg, Stig Torss-
low som privatpersonen Sartre umgicks, när han första gången år 1946 satte sin 
fot på svensk mark. Men snart nog kom filosofen Sartre att tilldra sig större upp-
märksamhet, inte minst därför att Karl Vennberg och de svenska fyrtiotalisterna 
i honom såg en presumtiv själsfrände och bundsförvant. Exemplet Sartre gav 
besked om att pessimism ingalunda behövde leda till handlingsförlamning, att 
tvivel inte alls behövde innebära moralisk feghet, att ”den tredje ståndpunkten” 
hade sitt berättigande, politiskt, filosofiskt och mänskligt. De kunniga artiklar 
som Karl Vennberg skrev i ämnet belyser hans intresse för och sympati med 
fenomenet Sartre och hans strävan att nära nog förvandla fransk existentialism 
till ett annex åt den svenska fyrtiotalsskolan.

När Existentialismen är en humanism första gången utkom på svenska i Arne 
Häggqvists översättning på hösten 1946, kom debatten att präglas av det här 
antydda tidsläget. I den animerade polemik som utbröt spåras ibland förtäckta 
angrepp på Karl Vennberg och den pessimistiska svenska fyrtiotalspoesin. I ett 
andra större arbete Existentialismen i Sverige. Mottagande och inflytande 1900-
1950 (1984) har jag skildrat de närmare turerna i denna kulturfejd, liksom över 
huvud taget de svenska reaktionerna på existentialismen alltifrån seklets början.

Analytiska filosofer som Ivar Segelberg och Anders Wedberg hade inte myck-
et till övers för tänkaren Sartre. Wedberg öste i Dagens Nyheter sitt hån över 
”Sartre den förvirrade”, som han betecknade som ”en filosofisk pekoralist”. Han 
fick flankstöd från bland andra Ingemar Hedenius, Harry Martinson och Vi-
veka Heyman, under det att däremot John Landquist, Karl Vennberg, Lechard 
Johannesson, Nils Beyer och andra uppträdde till Sartres försvar. Inte alltid ägde 
de svenska kritikerna den grundliga beläsenhet i ämnet och den förtrogenhet 
med fransk kulturtradition som skulle ha behövts för att föra en meningsfull 
debatt. Och naturligtvis gagnades inte heller meningsutbytet av att den franska 
existentialismens slagord så lätt förvandlades till projektiler och tillhyggen i en 
inomsvensk uppgörelse. Men detta gör å andra sidan knappast de svenska reak-
tionerna mindre intressanta. Ty receptionshistoria handlar nästan alltid just om 
missuppfattningar, överdrifter, vantolkningar, misstag gjorda utifrån nationella 
förutsättningar. Sådant är nu en gång kulturutbytet mellan nationer beskaffat i 
de nutida, snabba kommunikationernas och massmediernas tidevarv. Där blir 
sensation ofta viktigare än information, nyhetsvärde ofta väsentligare än san-
ningsvärde. Den ene kritikern skriver av den andre, utan att själv gå till källorna 
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och pröva uppgifternas halt. Så uppstår de vandringshistorier och allmänföre-
ställningar, som skapar ett tidsklimat, en intellektuell ”trend”. I det svenska 
1940-talets dräktiga kultursituation bildar existentialismen ett viktigt sådant 
inslag. Det är i Kierkegaards och Sartres grannskap – ibland under anslutning 
men lika ofta i protest och opposition – som Eyvind Johnson, Tage Aurell, Lars 
Ahlin, Lars Gyllensten, Stig Dagerman och Willy Kyrklund skapar några av 
den svenska efterkrigstidens viktigaste ordkonstverk. För förståelsen av deras 
strävanden och inriktning på metafysiska och moraliska frågor kan läsningen av 
Existentialismen är en humanism vara en lämplig inkörsport.  

Mycket vatten har hunnit flyta under Paris och Stockholms broar, sedan 
Jean-Paul Sartre anställde så livliga trätor och utövade så stort inflytande i 
franskt och svenskt 1940-tal. Den analytiska fackfilosofins motstånd mot Sartre 
har väl inte upphört men något mattats, beroende på att rågångarna mellan 
kontinentalt och nordiskt tänkande över huvud taget går mindre skarpa nu än 
då. Sartre själv har genomlöpt en väldig utveckling, från ett stadium av ”ren” ex-
istentialism till ett politiskt vänsterengagemang, som skänkt honom positionen 
av ett slags Frankrikes och Europas intellektuella samvete. Även om en svacka 
inträtt i hans berömmelse efter hans död, fortsätter hans idéer att leva vidare och 
fortverka. I vår egen samtid och i samband med den fortgående sekulariseringen 
tycks frågorna rörande livets mening ha tillvunnit sig förnyad aktualitet, och i 
samma ögonblick blir Sartres människosyn och livstolkning på nytt intressan-
ta som ett radikalt alternativ. Som ett klassiskt dokument och som en lysande 
stridsskrift av vår tids Voltaire behåller Existentialismen är en humanism sitt läs-
värde. Antingen man finner boken tilltalande eller frånstötande, är det svårt att 
anse den likgiltig. Men en sak bör läsaren från början vara beredd på. Om man 
väl givit sig i kast med filosofen Sartre, får man stå sitt kast. Ett tu tre upptäcker 
man, att hans tankar är lättare att tillägna sig än att bli av med. Att dela dem är 
inte alltid möjligt, att undvika dem är betydligt svårare. Även långt efter sin död 
finns Sartre kvar. Han betyder. 

Inledning till Jean-Paul Sartre, Existentialismen är en humanism,  
i svensk översättning av Arne Häggqvist, Andra upplagan, Sthlm 1986.
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Jean-Paul Sartre – frihetens fanbärare
Vid Sartres död den 15 april 1980

I en liten anspråkslös volym med titeln Qu’est-ce que la littérature? (Vad är litte-
raturen?) säger Jean-Paul Sartre på ett ställe, att en diktare aldrig skriver något 
annat än ett partitur. I sista hand är det läsekretsen som står för konserten. Inte 
heller är diktaren egentligen herre över sitt eget verk. Liksom Moses längtar han 
alltid till det förlovade landet, men förväntningarna infrias sällan. Verket blir i 
regel något annat än vad han tänkt sig. Och den som avgör vad det blir, är inte 
han själv utan läsarna.

Allt detta kan låta tämligen resignerat för att komma från en författare, som 
ända sedan andra världskriget dominerat den europeiska litterära scenen nästan 
i samma grad som Voltaire dominerade 1700-talets intellektuella skådeplats. 
Men det är karakteristiskt, att Sartre ur sin insikt inte hämtat någon pessimism 
utan bara optimism. Det värdefulla i ordens konst ligger i att orden innebär 
nyskapande, nytänkande, inte bara hos den som uttalar dem utan också hos 
den som läser dem och lyssnar till dem. Det är därför som orden är så viktiga 
och måste väljas med omsorg. De skapar nytt liv och står, om de hanteras an-
svarsmedvetet, alltid i förbund med friheten. Och friheten finns, inte hos den 
enskilda människan utan i relationerna mellan människor.

Umgänget med orden upptog större delen av Jean-Paul Sartres liv. Nu vid 
hans frånfälle är det lättare att urskilja hur han med sitt författarskap egentli-
gen bara hade en strävan: att öka friheten i världen, sådan han uppfattade den, 
den politiska, den moraliska, den litterära. Det betyder inte, att han alltid slogs 
för samma sak eller ens mot samma fiender, tvärtom vilar det oro och ständig 
förändring över hela hans utveckling. Nätt och jämnt hade han hunnit inta 
en position, förrän han redan var på väg mot nästa. Ibland tycktes han äga sin 
främsta motståndare i sig själv, en antagonist som det gällde att med alla medel 
vederlägga och till varje pris nedkämpa. Ibland återigen gick han till storms mot 
samtidens makthavare och ledande opinioner.

Med oförbrukad energi fortsatte Sartre att göra uppror ända upp i höga 
ålderdomen, och i sin iver att alltid vara missnöjd med tillvaron – sin egen och 
andras – kom han i somliga stunder mest att likna en pubertetsyngling. Hans 
patetiska iver att alltid vara med, där ungdomen och förnyelsen fanns, verkade 
i samma riktning. Men även om han gärna deltog i studentdemonstrationer i 
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1960-talets Paris eller i all världens tribunaler, har hans väsentliga energi ändå 
ägnats andra och på lång sikt viktigare ting.

I den väldiga biografin över Flaubert, som han utgav i början på 1970-ta-
let och som omfattar nästan tretusen sidor text, tog han sig före att studera 
1800-talets människa. Vad han framför allt uppehåller sig vid är Flauberts för-
hållande till borgerligheten. Liksom när han sysslar med Kierkegaard eller Bau-
delaire eller Genet, bibringas man intrycket, att han egentligen ställer sig själv 
inför domarskranket. Porträttet av Flaubert blir alltså i betydande utsträckning 
ett självporträtt. Rättegången mot Flaubert är skoningslös. Men när föremålet 
någon gång hittar nåd inför domarens ögon och den ohjälpligt borgerlige för-
fattaren överskrider (transcenderar) sina egna orsaksförutsättningar, är det i sista 
hand sig själv som Sartre söker frikänna. I en utmärkt liten essay om Sartres an-
dra filosofi, tillgänglig i boken Revolt i dikt, har Gunnar Brandell studerat Sart-
res handhavande av de metodiska greppen i denna Flaubert-studie. Han visar på 
hur Sartre med utomordentlig skärpa fixerar problem, som ständigt aktualiseras 
i humanvetenskaperna. Hur långt når våra orsaksförklaringar egentligen? Vad 
skiljer humanistiska orsaksförklaringar från naturvetenskapliga? Vad innebär det 
att studera människan som tänkande och medveten varelse, kapabel att göra 
planer för framtiden och inte bara vara bunden av arv, miljö och andra givna 
förutsättningar? När man stannar för Sartres bländande och sinnrika spekula-
tion kring dylika ting, inser man, att det mycket väl går att beundra tänkaren 
Sartre, utan att för den skull dela alla hans åsikter.

När Sartre i en obskyr liten tidskrift gjorde sin debut, var det med ett pro-
sastycke betitlat ”Det morbidas ängel”. Rubriken är på visst sätt talande. Ty 
den prudentlige läroverksläraren i filosofi, son till en tidigt död mariningenjör 
och uppfostrad hos släktingar i ett konservativt professorshem i Paris, önska-
de till varje pris väcka uppseende. Det ligger något gamängartat, bråkigt och 
sensationslystet över mycket av Sartres skriverier under 1930-talet. Och det är 
betecknande, att han livligt intresserade sig för surrealismen. Önskan att provo-
cera och chockera följde honom livet ut, och kanske kan den som tror på Adler 
häri se ett försök att kompensera diverse mindrevärdeskänslor. Han var rejält 
ful, han hyste skamtyngda homosexuella böjelser, han hade judiska anförvanter 
i sin stamtavla och han kände sig i största allmänhet utestängd och förolyckad.

Den banala sensationslystnaden saknas inte i debutromanen La nausée 
(Äcklet, 1938). Men man kommer inte ifrån att boken också har en djupdi-
mension som brukar saknas i debutromaner. Där finns en alldeles äkta förund-
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ran över världens och jagets existens. Där finns ett behov att ta allvarliga ting 
allvarligt. Där finns också ett trängande behov att finna täckning för den egna 
ståndpunkten i viktiga värdefrågor. Bland annat ges ett elakt och skickligt por-
trätt av den naive humanisten, som i sin exempellösa och svettiga flit läser alla 
bibliotekets böcker i bokstavsordning. Denne tror på Människan med stort M. 
Och han inbillar sig, att man i umgänget med klassikerna och nedärvda traditio-
ner kan finna en ursäkt för att själv slippa ta reda på meningen med sitt liv. Han 
är mycket kunnig på andra människors liv men glömmer under tiden att leva 
själv, att handla och ta ansvar för sina handlingar. Den sortens bekväma frashu-
manism öste Sartre sitt hån över också i fortsättningen av sin levnad. Ty vad han 
än kunde överse med i övrigt, fann han det vara en dödssynd att inte tänka själv.

Den försiktiga neutraliteten i politiska och moraliska värdefrågor har Sartre 
alltid funnit särskilt misstänkt. Allteftersom åren gick, skärpte han sitt omdöme 
ytterligare: även genom att inte välja ståndpunkt, gör man också ett val. Det är 
en filosofi som både kan brukas och grovt missbrukas. I sina mest påfrestande 
former, kom hans engagemangskult att ingå i mycket av vad vänstern på senare 
år företagit sig. Den roligaste och på visst sätt mest förödande kommentaren 
till denna lära om det ofrivilliga valets betydelse tycker jag mig ha hört från en 
nykter och ironisk svensk kulturchef,11som vid morgonrakningen brukade be-
trakta sig själv i spegeln och utbrista: ”Nu, käre Åke, står Du i begrepp att begå 
en politisk handling!” Ty lät han skägget växa, slog han ju följe med allsköns 
skäggiga vänstersympatisörer och Vietnamdemonstranter. Och rakade han bort 
det, signalerade han återigen sin samhörighet med borgerligheten. 

Naturligtvis tar man inte nödvändigtvis ställning till ett stormaktskrig i Viet-
nam eller för den delen Afghanistan, närhelst man rakar sig eller kokar morgon-
kaffe. Inte heller innebär morgonrakningen nödvändigtvis ett val mellan höger 
och vänster. På sin höjd är det de mycket skäggiga och tanklösa som tror, att 
det politiska handlandets kan sättas på så enkla formler. Däremot kan passivitet 
i somliga ödesdigra situationer onekligen dra med sig allvarliga konsekvenser. 
När Sartre framförde sina idéer om det ofrivilliga valets vådor, hade Hitler just 
invaderat Frankrike. Alla unga fransmän hade då att endera ansluta sig till den 
franska motståndsrörelsen eller att inte ansluta sig. Den som då stannade hem-
ma hos mamma i tro att han därmed undsluppit valet, misstog sig kapitalt enligt 
Sartre. Det fanns bara ett för och ett emot. Hur man än valde, lönade det sig 

11 Åke Janzon, kulturredaktör i SvD 1963‒68.



92

inte att krypa bakom ryggen på andra. Var och en hade sitt eget val att träffa och 
därmed sin egen ångest och sitt eget ansvar.

Under andra världskriget och åren närmast därefter hade denna engage-
mangslära sitt högflor. Den kallades för existentialism, fastän ordet ännu inte var 
uppfunnet, när Sartre skrev den franska existentialismens filosofiska bibel, L´Être 
et le néant (Varat och intet, 1943). I likhet med Marx Kapitalet har boken blivit 
ofta åberopad men sällan läst. Inte heller har den i sin helhet blivit översatt till 
svenska.12 Däremot översattes Sartres pjäser flitigt till svenska just efter krigsslu-
tet. Det gällde då för vårt neutrala och humanistiska Sverige att visa, att vi svensk-
ar valt rätt sida i kriget – nämligen genom att stå neutrala och vid sidan av den 
stora kampen mellan demokrati och diktatur. En av dem som översatte Sartres 
pjäser Flugorna och Döda utan gravar till svenska hette betecknande nog Eyvind 
Johnson. Men så hyste denne också ett djupt förakt för den ljumma neutralitet 
och försiktighet, som utmärkte vårt land under kriget och som förde med sig så 
mycket oförpliktande humanitetslidelse, inte minst när kriget var slut.

Frihetens vägar kallade Sartre sitt stora romanverk mot slutet av 1940-talet, 
och frihetens vägar fortsatte han att utstaka också i sin senare dramatik, ända 
fram till Fångarna i Altona. Någon partigängare blev han minst av allt, och när 
han i den stora boken Critique de la raison dialectique (Kritik av det dialektiska 
förnuftet, 1960) sökte bygga samman marxism och existentialism till en syntes, 
blev resultatet lika obekvämt för det politiska tänkandet både i öst och väst. Ing-
enstädes kände man bundsförvantskap med denne självtänkare, och ingenstans i 
de gängse ideologierna hörde han alldeles hemma. Det förefaller som om Sartre 
snarast trivdes med denna fribytarställning. Rätten att kritisera allt och pröva 
allt, även de egna förutsättningarna, förbehöll han sig intill slutet.

Under de sista åren av sitt liv övergav Sartre skönlitteraturen och nöjde sig 
med att skriva essayer, föredrag eller traktater. I sin självbiografi Les mots, (Or-
den, 1964) yppar han sitt starka tvivel på skönlitteraturens möjligheter och be-
rättigande i vår moderna värld. Ändå har Sartre kanske aldrig lyckats bättre som 
skönlitterär författar än just i denna lysande memoarbok. Det finns en bitter 
skärpa och elegans i denna prosa, som påtagligt vederlägger hans egna teser: 
som fantasimänniska hade han orden helt i sin makt. Som skönlitterär författare 
nådde han ut och talade till en bred publik. Även läsare som aldrig någonsin 
orkar ta befattning med hans filosofiska mammutverk eller politiska manifest, 
brukar lystra när diktaren Sartre för ordet.

12 I urval har en svensk översättning av Richard Matz senare utkommit (1983).
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Plågad, ständigt i uppbrott, i färd med att skapa nytt och söka vinna en 
hägrande frihet, sådan avtecknar sig Sartre. Man kan stå tvekande inför mycket 
i hans liv och verk. Men man kommer inte ifrån att han speglat vårt sekels oro 
bättre än de flesta och samtidigt skänkt sin samtid ett stort och svindlande tan-
keäventyr.

”Under strecket” SvD, den 17 april 1980.

Simone de Beauvoir, den  
sanningsälskande

Först Jean-Paul Sartre, sedan Simone de Beauvoir, nu även Jean Genet! Snart är 
de alla borta, de legendariska gestalterna som i decennier behärskat den franska 
intellektuella scenen. Man kommer att tänka på den allvarliga och hårt kontrol-
lerade bekännelse som Simone de Beauvoir avger i boken La Vieillesse (1970, 
Ålderdomen) och som hon lämnat också i många andra sammanhang. Döden 
är någonting som vi inte kan föreställa oss. Den drabbar alltid ”de andra”, inte 
oss själva. Döden är ett icke-vara. Vi kan inte själva uppfatta den, förrän det är 
för sent att erfara någonting alls. Därför utgör den en absurd paradox för den 
mänskliga tanken. Det enda som vi säkert vet, är att vi kommer att fastna i ab-
surditetens garn. Men vi vet inte dagen och inte stunden, bara att denna gåtfulla 
förintelse kan komma att drabba oss när som helst.

Man behöver inte ha läst mer än denna nyktra och konkreta passage för att 
förstå, hur nära Simone de Beauvoir befinner sig Søren Kierkegaard. Tro inte, 
att vi undgår döden, även om vi försöker att förtränga våra tankar på den. ”Det 
tycks mig, som om jag var en galärslav sammanlänkad med döden. Varje gång 
som livet rör på sig, rasslar kedjan, och döden låter allting vissna bort – och det 
sker varje minut”, skriver Kierkegaard. Också sentida existentialister som släppt 
tron på en gud – och Simone de Beauvoir är en sådan – följer Kierkegaard nära 
på denna punkt. I dödsögonblicket upphör existensens vardande. Slutstrecket 
dras över vår livsräkning, och det är möjligt att se, vad vi gjorde av våra livsmöj-
ligheter och vår frihet. Nuet får sitt höga allvar av denna oerhörda insikt, att det 
kan vara det sista ögonblick som är människan utmätt. Ovissheten om när den 
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vissa döden anländer, skriver Kierkegaard i Efterskrift, har gjort det allt viktigare 
”att tänka in den varje ögonblick i mitt liv”. ”Det gäller inte att varje ögonblick 
tänka: nu måste du passa på, utan att i stället varje ögonblick passa på.”

I sin roman Tous les hommes sont mortels (1946, Ingen är odödlig) har Simone 
de Beauvoir formulerat sin förvissning att döden – fastän absurd och paradox-
al – ändå skänker ett slags mening åt vårt korta jordeliv, om vi nämligen rätt 
besinnar dess allvar. Med Bertil Malmbergs ord, ”själen är bara det hos vårt liv, 
som vet, att vi måste dö”. Förgängelse, inte evigt liv väntar oss på andra sidan, 
hävdar Simone de Beauvoir. Men för den skull bör vi inte misströsta utan varje 
dag utnyttja vår frihet till att göra tillvaron friare, fredligare, rimligare, rikare för 
våra medmänniskor.

Det vore synd att säga att Simone de Beauvoir inte förvaltat sitt pund i ut-
läggningen av denna levnadsvisdom. Även om hon länge betraktats som ett slags 
satellit åt supernovan på Frankrikes filosofiska himmel, Jean-Paul Sartre, är hon 
i högsta grad värd att studera också för sin egen skull. ”La grande Sartreuse” var 
kanske inte i samma utsträckning som han en stor fantasibegåvning. Hon ska-
kade inga äventyr eller skrönor ur kappärmen, och hon saknade i stort sett ge-
staltningsförmåga. Ofta blir hennes romaner och teaterstycken demonstrationer 
på svarta tavlan, och om detta var hennes pedagogiska styrka, så var det också 
hennes konstnärliga svaghet. Ty den prudentliga gymnasielärarinnan i filosofi 
från Marseille, Rouen och Paris agerar gärna magister också i sina romaner. Hon 
behandlar läsarna, så tycks det ofta, som en lydig och lovande skolklass. Tänk 
nu på döden! Lev ordentligt! Sitt raka i ryggen! Sköt er! Var er själva! Ljug inte! 
Besinna er frihet men under ansvar! Kontrollera er ångest! Gör något av ert liv! 
Var medvetna och klarsynta! Var hederliga! Och om ni behöver bredvidläsning 
till morgondagens läxa, så glöm inte att inhämta vad som behövs i Sartres läro-
bok Varat och intet.

Hur mycket man än må tveka inför all denna docerande präktighet, kommer 
man inte ifrån att hon som berättande pedagog och kanske ännu mer som essäist 
och filosof samtidigt ägde en ovanlig lyskraft. Naturligtvis är inte hennes mest 
betydande roman L´Invitée (1943, Gästen) översatt till svenska, däremot har den 
ägnats ett särskilt kapitel i min bok Existentialismen.Studier i dess idétradition och 
litterära yttringar. Översatta till vårt språk är bara de jämförelsevis mattare roma-
nerna, till exempel Le Sang des autres (1945, Andras blod), Tous les hommes sont 
mortels (1946, Ingen är odödlig) och Les Mandarins (1954, Mandarinerna). Våra 
nyhetsuppläsare i radio brukar inte annat än undantagsvis uttala hennes namn 
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korrekt och påstår ofta, att Det andra könet förorsakat hennes internationella 
genombrott. Det första är genant, det senare felaktigt. Simone de Beauvoir var 
vårt sekels flitigast översatta franska författarinna, långt innan Le deuxième sexe 
– som eljest trycktes partiellt i tidskriften Les Temps Modernes redan år 1948 – 
utkommit och blivit en central urkund för all världens feminister.

Snarare är det för några klarsynta och inträngande filosofiska essäer, som 
Pyrrhus et Cinéas (1944) och Pour une morale de l´ambiguïté (1947, För en tve-
tydighetens moral), som man har anledning att minnas henne. Ty Simone de Be-
auvoir var, till allt annat, en betydande filosof. Och i den storartade självbiogra-
fin Mémoires d´une jeune fille rangée (1958, En familjeflickas memoarer), La Force 
de l´âge (1960, De bästa åren) samt La Force des choses (1963, Omständigheternas 
makt), kommer man henne verkligt nära. I en saklig, torr och distanserad stil be-
rättar hon om familjeflickans födelse år 1908, om sin uppväxt i en familj, där fa-
dern var ett mellanting mellan aristokrat och borgare och där modern var hängi-
ven katolik, om sina framgångsrika studier vid Sorbonne, där hon blev licentiat 
i filosofi år 1926 och utexaminerades som ”agregée” år 1928, tillsammans med 
berömda kamrater som Maurice Merleau-Ponty, Claude Lévi-Strauss, Jean-Paul 
Sartre och Raymond Aron, om sina försiktigt upproriska ungdomsår, när hon 
satt och drack ”gin-fizz” i barerna på vänstra Seine-stranden, om färderna in i 
böckernas värld och ut i verklighetens – bland annat tillsammans med Jean-Paul 
Sartre – och om sin stora amerikanska förälskelse, författaren Nelson Algren.

Sartre brukade envisas med att betrakta en liten, till omfånget föga skrym-
mande bok, Une mort très douce (1964, Avled stilla), som hennes främsta litterära 
mästerverk. Och det är lätt att förstå hans val. I den berättar hon om sin mors 
utdragna sjukdom i cancer och slutliga död. Hon skildrar detta händelseförlopp 
rakt på sak, enkelt och utan alla förskönande omskrivningar. En dag råkar den 
åldriga Françoise de Beauvoir falla omkull i sin våning på Rue Blomet. Man 
misstänker brott på lårbenshalsen, men den rätta diagnosen gäller något värre: 
cancer i tarmkanalen. Operation företas, och en utdragen lidandeshistoria följer. 
Simone de Beauvoir följer skeendet dag och dag och skonar inte sina läsare. Det 
står en stank av morfin och ruttnande kött kring hennes bok, det droppar gulnat 
var från sidorna.

Men den kusliga exaktheten är underordnad ett bestämt syfte. Hon vill helt 
sonika berätta den bittra sanningen om hur det går till när man dör, hur ensam 
och övergiven människan kan bli i den sista stunden, då hon företar språnget 
ut i det okända. Och hon vill avslöja vad som döljer sig bakom dödsannon-
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sernas vänligt förmildrande fras ”Avled stilla”. Naturligtvis kan man tycka, att 
författarinnan arbetar i en tvivelaktig genre. Vilar det inte något hyeneaktigt 
över företaget att, bara något år efter en älskad mors frånfälle, på detta sätt göra 
litteratur av hennes död? Är det inte att – alltför bokstavligt – utnyttja diktarens 
rätt att gå över lik och parasitera på andras lidande?

Så kan man reagera. Men tänker man så, visar man egentligen bara, att man 
missförstått vad saken gäller. Till att börja med gör Simone de Beauvoir alls 
inte litteratur av det inträffade. Hon är inte ute efter de litterära effekterna utan 
efter sanningen. Och till sanningen hör bland annat, att det inte alls var någon 
älskad mor som dog utan en avskydd. Till det mest fascinerande i boken hör 
Simone de Beauvoirs självuppgörelse vid moderns dödsbädd. Hon hemfaller 
inte åt någon försåtlig ”döden allt försonar”-romantik eller åt någon lättköpt 
”om de döda inte annat än gott”-retorik. I stället säger hon som det är, att 
hon intill slutet tyckte mycket illa om modern och att dennas livsstil och ideal 
i det stora hela var henne främmande. Men när hon börjar tänka tillbaka på 
moderns liv, framträder samtidigt något som liknar förståelse. Eller åtminstone 
en hänsynslöst allvarlig meditation kring hur vanskligt det är att förstå en annan 
människa och hur nödvändigt. En motvillig ömhet börjar skimra mitt i det 
iskallt objektiva och nyktra protokollet. 

Denna nakna berättelse är skriven i en ren och klassisk stil som försmår alla 
utsmyckningar. Och det är denna torra renhet och nakna uppriktighet som 
utmärker så många av Simone de Beauvoirs skrifter. Hon hade en sällsam för-
måga att uppsöka de obekväma ämnena, och om hon därmed trampade över 
den franska borgerlighetens tabugränser, så hejdade hon sig inte för den skull. 
I den stora etnologisk-filosofiska utredningen Ålderdomen berättar hon, rakt på 
sak, om hur eländigt åldringarna lever i det nutida Frankrike, om deras erbarm-
ligt förfallna husbestånd, om deras alkoholism och ensamhet, om deras dåliga 
kosthåll och undermåliga hygien, om deras undernärda sexualitet och ofrivilliga 
självmord. Även här återkom hon till ett av sina favorittemata, hur vi bygger 
upp vår självbild genom att spegla oss i den bild som omgivningen gör sig av vår 
person. För den åldrande människan inträder ofta en svårartad identitetskris, 
när hon drabbas av ”le regard de l´autre” (den andres blick). Träffsäkert fångar 
Simone de Beauvoir det desillusionens gråa och flacka ljus som börjar falla över 
tillvaron, när man på ålderns dar inte vill kännas vid den etikett som andra 
trycker på en. Varför envisas nämligen omgivningen med att se oss som gamla 
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och förbrukade, när vi själva inte tycker oss ha märkt någon förändring och när 
vår mänskliga erfarenhet aldrig tyckts oss rikare?

Med samma envisa saklighet tecknade hon kvinnans villkor i Det andra könet 
och väjde inte för att där diskutera födelsekontroll, aborter, barnafödande, pro-
stitution, när hon slog fast den fundamentala ojämlikheten mellan könen. Med 
ett slags avväpnande oskuld och vinnande nykterhet vågade hon ta sig an ett så 
ömtåligt ämne som samlaget. Ty låg där inte ett konstruktionsfel i skapelsen, när 
mannen så tidigt uppnår orgasm, medan kvinnan så ofta måste vänta på sin? Si-
mone de Beauvoir darrade inte på handen, när hon skildrade sådant. En mycket 
elementär och förnuftig omsorg vägledde henne, när hon skrev så rakt och oför-
blommerat om hur könen lämpligen och lyckligen borde hitta varandra.

Döden, ensamheten, åldrandet, kärleken, lidandet – Simone de Beauvoir 
valde gärna de stora ämnena och hade svårt att göra annat, vad hon än skrev 
om. Med sin torra och lite förnumstiga stil sökte hon sig med förkärlek till de 
svåra problemen och till de obekväma synpunkterna. Men över den gamla da-
men på nummer 11, Rue Schœlcher – där hon bodde i en vacker våning strax 
ovanför Montparnasse-kyrkogården – vilade en air av äkthet och integritet, som 
betvingade inte bara Frankrike utan en hel värld. Distans behöll hon även till 
dem hon älskade mest, sålunda även till Sartre, och inte minst till sig själv. Ren, 
rak och rank förblev hon i det sista. Sartres originalitet ägde hon inte. Men långt 
efter det att Sartre är glömd – eller ihågkommen som en av vårt sekels obekväma 
klassiker – kommer Simone de Beauvoir att vara läst och älskad för sin stora 
sanningskärleks skull.

”Under strecket”, SvD den 19 april 1986.

Albert Camus, Myten om Sisyfos

Myten om Sisyfos går i författarens dagbok rätt och slätt under arbetsnamnet ”Det 
absurda”. En kulturfilosofisk traktat över detta ämne tycks Camus ha planlagt 
förhållandevis tidigt, redan 1936. Under de närmast följande åren har han ofta 
essän om det absurda i tankarna. Många dagboksnotiser om det absurda som 
i oförändrad eller lätt omstöpt form tillvaratagits i den slutliga texten liksom 
också bevarade äldre utkast vittnar om detta. Men den definitiva utredigeringen 
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av essän ägde rum först senare, efter det att Camus lämnat Algeriet och bosatt 
sig i Paris, i mars 1940. I februari 1941 skriver han i sin dagbok: ”Avslutat 
Sisyfos. De tre styckena om det absurda fullbordade.” Myten om Sisyfos utkom 
av trycket i december 1942 och nådde följande år publiken. Tillsammans med 
romanen Främlingen grundlade den Camus berömmelse, först i Frankrike och 
sedan i världen.

Mellan dramat Caligula, romanen Främlingen, essän Myten om Sisyfos och 
den lilla pjäsen Missförståndet – för att nu nämna dem i den ordning de full-
bordats – föreligger ett nära inre samband. Dessa verk, som alla publicerades 
mellan åren 1942 och 1945, bildar Camus fyra centrala texter om det absurda 
och markerar därmed en viktig utvecklingsfas i produktionen. För enkelhetens 
skull kunde vi förslagsvis kalla den för den absurda filosofins period.

Dessförinnan hade Camus hunnit framträda i en annan genre, som prosa-
lyriker, och med en helt annan förkunnelse, som han själv brukade kalla med-
elhavsmänniskans filosofi. I Avigan och rätan (1937) och Bröllop (1938) hade 
han skildrat livet i Belcourts fattigkvarter i Alger och paradislyckan på Algeriets 
soldränkta kust. Det smärtsamma medvetandet om fattigdom, lidande och död 
balanseras här ännu av en hektisk livsbejakelse. Vad Camus eftersträvade i dessa 
tidiga prosaövningar – läs till exempel ”Amour de vivre”, ”Noces à Tipasa”! – var 
först och främst ett accepterande av livet med alla dess anomalier, ett medvets-
löst försjunkande i naturen och dess skönhet, som skulle kunna leda tanken till 
den kristna mystikens extas, om inte författaren så starkt hade betonat kroppens 
visdom, sinnenas hedniska lycka.

Men det restlösa accepterandet, det passiva försjunkandet i livsmysteriet pas-
sade inte i längden Camus upproriska natur, även om det nog finns kvardrö-
jande reminiscenser av ungdomsårens hedonism ännu i Myten om Sisyfos, så till 
exempel när han i Don Juan-partiet sjunger sinneslyckans lov eller pläderar för 
en ”kvantitetsmoral”, enligt vilken allt är likvärdigt och allt är gott. Vissheten 
att människorna dör och att de dör godtyckligt, utmanade honom. Vetskapen 
att barn lider och att de lider oskyldigt, plågade honom. Därför tvingades han 
efterhand in i en ny livshållning, mer desperat och samtidigt mer medveten. 

Vad som orsakat förändringen, vet vi inte. Man kan misstänka, att en rad 
olika faktorer samverkat. Det spanska inbördeskriget hade upprört Camus mer 
än många, han var ju på mödernet av spansk härkomst. Världskrigets utbrott, 
förklarade han, kom ”det ansikte av världen, som jag hade älskat, att försvinna 
över en enda dag”. Och hans tuberkulossjukdom hade under 1930-talet gång 
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efter annan ställt honom bokstavligt talat ansikte mot ansikte med döden. Tro-
ligen var det också nytillkomna intellektuella impulser och en djupgående mog-
nadsprocess, som kom honom att överge den livskult i sensualismens tecken han 
tidigare odlat. Camus övergick till att revidera sin ungdomliga paradisdröm. I 
de absurda texterna står den medvetna människan i en garde-ställning mot livet 
och världen. Hon ifrågasätter meningen med det hela, rättvisan i människans 
lott. Människan inte lyckligt förenad och försonad med livet utan i oförsonlig 
konflikt med livet, det blir nu hans stora och stående tema.

Sisyfosessän är ett fullvärdigt uttryck för denna nya livstolkning. Den formar 
sig till en desperat protest mot tillvarons obegriplighet, en begynnande revoltens 
filosofi som avvisar alla försök att kompromissa sönder eller skyla över det fun-
damentalt förtvivlade i människans situation. Resolut vill Camus gendriva alla 
dem som sätter sitt hopp till vetenskapens förklaringsförsök eller till religionens 
tröstegrunder. Med särskild intensitet vänder han sig mot den religiösa existens-
filosofin, ja mot religionen över huvud, när den utnyttjar den tankemodell som 
vi svenskar bäst känner i romantikern J. O. Wallins klassiska formulering: ”Jor-
dens oro viker för den frid som varar, graven allt förliker, himlen allt förklarar”. 
Människan lever här och nu, förklarar Camus. Hennes öde kan aldrig förklaras, 
rättfärdigas, försonas i ljuset av ett ovisst paradishopp.

På samma linje fortsatte Camus i Remarque sur la révolte, en liten essä som 
tillkom något år efter det att Myten om Sisyfos hamnat på bokhandelsdiskarna. 
Men nu, i sin tredje utvecklingsfas som kan rubriceras som revoltfilosofins pe-
riod och som krönes med den berömda essän Människans revolt (1951), vänder 
sig Camus inte bara mot paradisdrömmen av religiöst ursprung. Han gisslar nu 
lika mycket en närbesläktad metafysisk villfarelse, den paradisdröm som närts 
av Marx och efter honom av många socialreformatorer. Tesen att utvecklingen – 
som det brukar heta – går framåt, mot ett klasslöst och konfliktfritt samhälle, är 
inte bara obevisad. Den är obevisbar. Och den tror inte Camus på. Den är i sitt 
slag lika farlig som den kristna paradisdrömmen. Ändamålet, ett paradis som 
ligger någonstans i en oviss framtid, helgar aldrig medlen: att nedkämpa och 
omintetgöra den progressiva utvecklingens motståndare här och nu. Människan 
lever nämligen här och nu. Om hon lider i nuet, om hon dör i nuet, finns det 
ingen aldrig så lycklig framtid, som kan ställa övergreppen till rätta.

Camus övergav sin egen ungdomliga paradisdröm, han ifrågasatte kristendo-
mens och socialismens. Vad som fanns kvar efter alla dessa nihilistiska nedbryt-
ningsförsök var egentligen bara människan utan hopp, människan som handlar 
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utan morgondag. Med henne kände Camus en stark solidaritet, till henne satte 
han sin lit. Människan som gripits av en radikal förtvivlan och som vet att hon 
skall dö och att allt mänskligt verk är underkastat förgängelsens lag, först från 
henne kan moralisk förnyelse utgå. Först hon vet vad det är att älska utan begär. 
Först hon anar vad det svåra ordet frihet betyder. Redan i Myten om Sisyfos anar 
man konturerna av den roll som Camus framdeles skulle komma att spela, ta-
lesmannen för de förödmjukade och lidande, dem som kränkts och krossats av 
maktens gudar över allt på jorden, men som kämpar vidare – trots allt!

Sägnen om den antika mytens hjälte Sisyfos är en välfunnen illustration till 
denna Camus problembrottning. Uppslaget kan han ha fått från många olika 
håll. André Gide hade skrivit om Sisyfos i sin uppsats ”Considérations sur la 
mythologie grecque” (i Incidences), Henry de Montherlant likaså i Aux fontaines 
du désir. Men impulsen kan också ha kommit från Camus lärare i filosofi vid 
Algers universitet, den kände katolske existensfilosofen Jean Grenier, som på ett 
ställe skrivit: ”Man talar alltid om Promethevsmyten men glömmer att redo-
visa dess upplösning, som är mytens viktigaste parti. Och man talar aldrig om 
Sisyfos…” Prometheusmytens upplösning tar Camus upp även i Människans 
revolt, för övrigt på ett sätt som den fromme Grenier knappast torde ha gillat. 
Och han skriver alltså sin egen myt om Sisyfos. Hans kunskap om det antika 
mytstoffet i alla dessa förgreningar och varianter är ansenlig. Vad han inte läst 
sig till i Larousses stora universalencyklopedi, har han samvetsgrant inhämtat i 
ett specialarbete, Pierre Commelins Mythologie grecque (1905).

Intresset för antiken finns inte bara i Myten om Sisyfos, det tar sig många 
skilda uttryck i Camus produktion. Redan hans stränga formtukt bär vittne 
om hans umgänge med klassikerna. Tankens klarhet och logisk analys, plastisk 
stil och arkitektonisk komposition var hans ledstjärnor. Medvetenhet var hans 
nyckelord, allmängiltighet hans ideal. Men inte bara i formell mening strävade 
han mot det klassiska ideal som så ofta är och varit franskt. Också i djupare, mer 
förpliktande mening fullföljde han de franska diktarnas traditionella roll att vara 
grekernas och romarnas speciella arvtagare. Aiskylos och Pindaros, Platon och 
Plotinos, Epiktetos och Lucretius lever ett ständigt förnyat liv i Camus verk. 
Sina egna tankeexperiment, sina egna livshållningar prövar han sålunda ständigt 
mot deras. Det är ingen slump, att läsaren redan på försättsbladet påträffar ett 
motto hämtat från Pindaros tredje pytiska segersång (tidigare brukat av Paul 
Valéry som epigraf för dennes berömda dikt ”Le cimetière marin”): ”O, min 



101

själ, sträva inte efter det odödliga livet utan utforska möjligheternas fält.” Citatet 
utpekar en huvudlinje i essäns argumentation. 

Vad boken i övrigt beträffar kan man sedan naturligtvis ställa frågan om inte 
dess desperata och absurda förkunnelse egentligen är djupt oklassisk? Svaret blir 
onekligen ja, så länge man tar fasta på den nihilistiska och destruktiva sidan av 
framställningen. Men där finns också annat. Mot en tillvaro av absurditet, kaos 
och barbari ställer diktaren dygder som sträng självbehärskning, måtta, lidelsefri 
klarsyn. Man anar här närheten till ett grekiskt dygdeideal, nämligen det som 
man kan möta i Pindaros diktning men kanske ännu tydligare i Stoas visdom. 
Den befrielse Camus vinner i dödshotets skugga utesluter inte – lika litet som 
stoikernas apatheia – modig handling. Och essän utmynnar mycket riktigt i 
något som bra nära liknar stoikernas amor fati, kärleken till ödet.

Den uppslutning kring klassiska tankemönster och antik myt som här an-
tytts, är typisk för diktaren. Men kanske förstår man den bättre, om man betrak-
tar den mot en mer allmän tidsbakgrund. Cocteau hade diktat om Tebemyten, 
om Oidipus konungen och om Orfeus. Giraudoux hade skrivit om Elektra och 
kriget vid Troja. Under fyrtiotalet möter man en formlig våg av antikefterbild-
ningar i Frankrike. Anouilh återvände i pjäs efter pjäs till den klassiska tragedins 
stora gestalter, Eurydike, Antigone, Medea. Sartre skrev, nästan samtidigt som 
Camus arbetade på sin Sisyfosessä, sitt stora motståndsdrama Flugorna över ett 
motiv från Aiskylos Orestien. I en läsvärd programuppsats (”Forgers of myths” 
i den amerikanska tidskriften Theatre Arts, juni 1946) förklarade han, att den 
unga generationen av franska dramatiker (Camus, Anouilh, Simone de Beau-
voir och han själv) sedan länge varit inställd på att skapa ett moraliskt ”situa-
tionsdrama”, som innebar ett återvändande till traditionen och den rena tra-
gedin, till Corneille och de antika tragöderna. Liksom dessa ville dagens unga 
franska diktare skapa en litteratur av ny allmängiltighet, en litteratur som for-
mulerade de moraliska valsituationer, som möter vår tids människor. Både när 
de brandskattade den antika myten på dess förråd av allmängiltiga symboler och 
när de framträdde som skapare av egna myter (”forgers of myths”, mytsmeder), 
syftade de till att beskriva människans generella villkor. Simone de Beauvoir 
studerade i detta syfte systematiskt religionshistoriska framställningar över de 
indoeuropeiska folkens äldsta myter, så till exempel arbeten av Georges Dumézil 
och Bartolomeo Nogara. Det är ett tidens tecken att alldeles samma lektyr finns 
omnämnd i Camus dagbok, vid en tidpunkt då han för övrigt ännu inte träffat 
Sartre eller Simone de Beauvoir.
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Säkert går det att bakom denna strömning spåra behovet av estetisk förny-
else. Men den litterära strömmens riktning bestämdes också av de nya vindar 
som börjat blåsa i den samtida filosofin. Sedan begynnelsen av 1930-talet då 
Kierkegaards, Heideggers och Jaspers läror börjat introduceras, översättas och 
diskuteras, märker man i Frankrike ett allt kraftigare uppflammande intresse 
för existensfilosofin. Detta nya tänkande avsatte snart resultat också på Frank-
rikes egen mark, i Gabriel Marcels, Léon Chestovs, Maurice Merleau-Pontys 
och Jean-Paul Sartres läror. Också existensfilosoferna ville kartlägga människans 
generella villkor, sökte – med eller utan stöd i Husserls fenomenologi eller Hei-
deggers ontologi – att ge en allmängiltig beskrivning av ”l´être humain”.

Det är alltså inte en slump utan ett förhållande av litteraturhistorisk sig-
nifikans, att den mytiska utläggningen i Camus essä stämmer möte med en 
utläggning av just existensfilosofiska frågor. Kierkegaard, Heidegger, Jaspers, 
Scheler och Chestov är några av de auktorer som ingående diskuteras i bok-
en. Därmed ställs vi inför en av de besvärligaste och samtidigt mest intressanta 
idéhistoriska frågorna i Camusstudiet: kan Myten om Sisyfos betraktas som ett 
existentialistiskt dokument? När boken nådde läsekretsen – just under den fran-
ska existentialismens födelseår 1943 – svävade inte den samtida franska kritiken 
på målet. Den svarade obetingat ja och utnämnde rentav Camus till existentia-
lismens hövding. Hade han inte i Främlingen och Sisyfosessän gestaltat just de 
temata – ångesten, friheten, döden, främlingskapet och människans suveräna 
moraliska självbestämmanderätt – som man förknippade med existentialism. 
Kritikerreaktionen uppkallade Camus till resoluta protester. I flera inlägg och 
intervjuer – till exempel för Les Nouvelles Littéraires den 15/11 1945, ”Non, je 
ne suis pas existentialiste!” – avsvor han sig allt samröre med existentialismen 
och dess franska förgrundsgestalt, Sartre. Han och Sartre hade ju inte ens känt 
varandra, när de skrivit sina viktigaste arbeten. Och i Myten om Sisyfos hade han 
ju inte anslutit sig till utan tvärtom vänt sig mot ”de existentiella filosoferna”. 
Var detta inte bevis nog? För övrigt ämnade han nu skriva en ny roman, Pesten, 
och i mån av tid börja studera existentialismen…

Man kan säga, att den ena överdriften därmed fött den andra. Det går näm-
ligen lika litet att påstå, att Albert Camus rätt och slätt är existentialist som att 
hävda, att han står fullständigt oberoende av denna tankeströmning. Förhål-
landet är något mer komplicerat. Såtillvida hade Camus rätt, att han ännu inte 
personligen träffat Sartre, när han 1940–41 skrev Sisyfosessän. Likaså var han 
obekant med existentialismen som term. Den myntades först på nyåret 1943 
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av Gabriel Marcel (om Sartres läror) och var sålunda obekant till och med för 
Sartre själv, när denne 1941–42 författade den kanoniska skrift som blivit kallad 
den franska existentialismens bibel, Varat och intet (L´Être et le Néant, tryckt 
1943). Dessförinnan hade man i Frankrike, à propos Kierkegaard, Heidegger, 
Jaspers talat om ”existentiella tänkare”, ”existentiella filosofer”, ett språkbruk 
som Camus mycket riktigt upprätthåller i sin essä. Och med Varat och intet får 
man förutsätta att Camus var helt obekant, när han skrev sin essä.

Men Myten om Sisyfos tjänstgör för den skull knappast som det vattentäta 
alibi Camus i efterhand vill göra essän till. Nyare forskning kan visa, att Camus 
i sin absurda filosofi har hämtat inspiration från många håll, från Malraux, från 
Melville, från Kafka – men också från Sartre. I tidningen Alger républicain, där 
Camus medarbetade som litteraturkritiker under åren 1938–1939, hade han 
skrivit recensioner av bland annat Äcklet (La Nausée) och Muren (Le Mur). Det 
är artiklar som otvetydigt illustrerar Camus starka intresse för Roquentin och 
dennes upplevelse av världens absurditet och existensens godtycklighet (kon-
tingens). Tankegångarna återkommer i Sisyfosessän och det är ingen tillfällighet, 
att författaren av Äcklet uttryckligen nämns i Sisysfosessäns egen text. Också i 
övrigt kan man notera starka överensstämmelser mellan Camus tänkande och 
Sartres, inte så att förstå att den förre lånat av den senare utan snarare så att båda 
hämtat sina grundläggande tankemönster från gemensamma förebilder, Kierke-
gaard, Nietzsche, Heidegger och Husserl. I min bok Existentialismen. Studier i 
dess idétradition och litterära yttringar (Sthlm 1966, fjärde upplagan 1991) har 
jag skrivit utförligare om detta.

Om denna positionsbestämning är riktig, uppstår problemet att förklara var-
för Camus likafullt så energiskt tar avstånd från ”de existentiella tänkarna” i sin 
essä. Svaret får man, om man närmare studerar Camus beläsenhet. Liksom näs-
tan hela den filosofiskt intresserade läsekretsen i Frankrike på 1930-talet tycks 
Camus ha uppfattat ”det existentiella tänkandet” i första hand som en religiös 
livstolkning. Situationen inbjöd till detta, kan man säga. Kierkegaard, som bör-
jat översättas till franska 1929, uppfattades icke utan skäl som existensfiloso-
fins stora namn. Men hans ärende var ju inte alltför olikt det som den franska 
publiken sedan länge var väl förtrogen med hos en annan av kristendomens 
stora apolegeter genom tiderna, Blaise Pascal. De samtida, i Frankrike verksam-
ma existensfilosoferna Gabriel Marcel, Jean Grenier, Léon Chestov vandrade i 
Kierkegaards eller Pascals fotspår, när de inte slog följe med Augustinus eller 
Dostojevskij. Vid den tidpunkt då Camus först introducerades i det existentiel-
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la tänkandet – under studieåren i Alger – var det katoliken Jean Grenier som 
vägledde honom. Vad var då naturligare än att han, med dessa utgångspunkter, 
redan från början kom att uppfatta det existentiella tänkandet som ett religi-
öst livåskådningsalternativ? Hos Léon Chestov i La philosophie de la tragédie, 
Dostoïevski et Nietzsche (1927), Le pouvoir des clefs (1928) och Athènes et Jéru-
salem (1938) kunde han få bekräftelse på denna grundsyn. Den existentiella 
filosofins främsta karakteristikum är tron, förklarade Chestov. Det är tron som 
skiljer ut den från den spekulativa filosofin. Det är denna Chestovs åsikt som 
Camus energiskt övertar och tillämpar i Myten om Sisyfos, så energiskt bör man 
tillägga att han någon gång pressar materialet och får till och med i samman-
hanget motspänstiga agnostiker eller ateister som Heidegger och Husserl att 
infalla i sitt koordinatsystem.

Först när Myten om Sisyfos redan hunnit utkomma och när Sartre framlagt 
Varat och intet, gick det på allvar upp för Camus, att det existentiella tänkandet 
också kunde ges en ateistisk utformning som radikalt avvek från den traditionel-
la kristna. Flera intervjuuttalanden av Camus vittnar härom. I efterkrigsvärldens 
litteratur har denna sekulariserade existentialism haft en lika stor genomslags- 
kraft som den kristna, för att inte säga en ännu större. Med denna sekularisera-
de traditionslinje – Ivan Karamazovs diktare, Nietzsche, Heidegger och Sartre 
– har Camus också betydligt mer gemensamt än vad som omedelbart framgår 
av Myten om Sisyfos. Men detta betyder förstås inte, att Camus till alla delar 
och i alla stycken skulle ha varit beredd att underskriva Sartres läror. Jag har re-
dan anmärkt, att man vid läsningen av Camus kommer att tänka på stoikernas 
ödestro. Det är ett släktskap som tydligt anger avståndet till Sartre, för vilken 
människan inte har något annat öde än det hon själv skapar i sina fria valakter 
och i engagerad handling. Härav följer, att accenterna också i övrigt faller myck-
et olika beträffande sådana i existentialismen vitala begrepp som friheten, valet 
och ansvaret.

Sammanfattningsvis kan sägas, att Camus knappast i någon annan skrift 
kommit Sartre-existentialismen så nära som just i Myten om Sisyfos. Men ett 
avstånd kvarstod, som snabbt vidgades till en djup klyfta. När Camus i Männ-
iskans revolt övergick till att kritisera socialismen, gick hegelianen och marxis-
ten Sartres och antihegelianen och antimarxisten Camus vägar åtskils för all-
tid. Till de politiska meningsmotsättningarna kom andra. I Människans revolt 
förklarar sig Camus tro på en evig mänsklig natur, en människans oförytterliga 
värdighet. Där framträder med full kraft det essenstänkande och den idealism, 
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som Sartre alltid varit en svuren fiende till. Humanisten Camus, marxisten och 
existentialisten Sartre – de tvenne storheterna i fyrtiotalets franska litteratur 
hade för en tid förenats i gemensam idékamp och djup vänskap men skildes 
åt i en motsatsställning, som tycks ha plågat dem båda. Först när Camus den 4 
januari 1960 omkom vid en bilolycka, fällde äntligen Sartre garden och hylla-
de sin meningsmotståndare i ett av de vackraste och noblaste eftermälen som 
skänkts den döde.

Sisyfosessän förblir ett viktigt dokument i den moderna franska diktens och 
det europeiska 1900-talets idéhistoria. Men man bör kanske undvika att överbe-
tona det teoretiska inslaget i boken. Tvärtemot vad en illasinnad och illa infor-
merad engelsk kritiker som A.J. Ayer haft att anföra, är Myten om Sisyfos alls inte 
något fackfilosofiskt inlägg. Camus var, och han tröttnade aldrig på att inskärpa 
det, diktare. Med sina preliminära bestämningar av ett själens onda (”un mal 
de l´esprit”) som han återfunnit hos sig själv och sin samtid har han försökt och 
lyckats att förmedla en vision som äger den stora diktens sanningsvärde – och 
inget annat. Det är en mörk vision som Camus presenterar och ändå ljusomstrå-
lad. Ty, skriver Camus, om människan skall möta natten, ”då bör det hellre vara 
en förtvivlans natt som förblir klar, en polarnatt, en andens vaka, ur vilken kan-
ske skall resa sig den vita och orörda klarhet, som ger alla objekt deras konturer 
i intelligensens ljus.” Formuleringen träffar precis. Det är en andens vaka, en ci-
vilisatorisk vakttjänst Camus bedriver, när han genomför sin kulturanalys. Han 
går inte ”udenom” det plågsamma: den fundamentala godtyckligheten i våra 
mänskliga villkor, meningslösheten i våra förehavanden, lidandets och dödens 
ofrånkomliga verklighet. Men han anvisar också en möjlighet att uthärda – trots 
allt! Med bibehållen äkthet och värdighet kan han tala om Sisyfos och allas vårt 
nederlag som en triumf. 

Efterskrift till Albert Camus, Myten om Sisyfos i svensk översättning av  
Gunnar Brandell och Bengt John. Ny utgåva. Aldusböckerna 184, Sthlm 1986.
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Camus sökte en sekulär andlighet
Det sägs, att Albert Camus en gång tillsammans med en vän i en algerisk stad 
råkade bevittna en svår trafikolycka. En buss körde på ett litet barn, som blev 
svårt skadat. Trafikstockning uppstod, nyfikna strömmade till. Vännen har ef-
teråt berättat, hur Camus vid anblicken av det skadade barnet tog några steg 
tillbaka, lyfte ett finger mot himlen och ropade: ”Han tiger!” 

Om anekdoten är sann, kan vara svårt att kontrollera. Men den förefaller 
trovärdig. Var och en som bekantat sig med Camus tänkande och författarskap 
vet, att ingenting upprörde honom så mycket som barns lidande. Att barn lider 
och ofta lider oskyldigt, blev för honom det avgörande skälet till att han slutade 
tro på en god och allsmäktig Gud. Ingen romangestalt i världslitteraturen älska-
de han mer än Ivan Karamazov i Dostojevskijs roman Bröderna Karamazov. När 
Ivan uppsöker Aljosja i klostret förklarar han, att han omöjligen kan godta Guds 
skapelse, eftersom den innehåller så mycket lidande och meningslös ondska. Att 
människan, Guds avbild, förmår utvinna en sadistisk njutning i att plåga djur 
och småbarn, upprör honom särskilt. Exempel på grym brutalitet radas upp i tät 
följd: turkiska soldater som spetsar spädbarn på sina bajonetter i åsynen av deras 
mödrar, godsägaren vars favorithund skadats av en liten pojke och som låter den 
lille förövaren till straff löpa gatlopp, allt medan kopplet av hundar hetsas på 
honom och sliter honom i stycken. 

Ivans samvetsfråga till Aljosja blir, hur allt detta lidande kan rättfärdigas ur 
kristen synpunkt. Kan man alls godta tanken, att oskyldiga barn måste undergå 
så mycken besinningslös tortyr, bara för att sona förfädernas missgärningar eller 
för att rättfärdiga den slutliga gudomliga harmonin? Den gudlöse Ivan har sitt 
svar klart och formulerar det i ett av den ryska romankonstens mest berömda 
yttranden: ”Om barns lidanden är det pris som måste läggas till den summa av 
lidande som krävs för att köpa sanningen, då vill jag redan från början hävda, 
att sanningen inte är värd ett sådant pris.” I Albert Camus stora filosofiska essä 
Människans revolt framställs Ivan Karamazov som den föredömlige metafysis-
ke revoltören. Ivan är en hederlig människa, som låter rättvisan och solidarite-
ten med de värnlösa små gå före alla religiösa tröstegrunder. Han avsätter Gud 
med hänvisning till att barns lidande omöjligen får tolereras. Här känner Albert 
Camus igen sig. I Ivan Karamazov ser han en själsfrände.

Det intressanta är nu att Camus, fastän han inte trodde på vare sig Gud eller 
på uppståndelsen eller ett evigt liv, likafullt ogärna ville kalla sig ateist. I en inter-
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vju, strax efter det att han tilldelats Nobelpriset 1957, förklarade han: ”Jag tror 
inte på Gud och är inte ateist”. I andra sammanhang deklarerade han, att den 
aggressiva ateismen ofta tycktes honom vulgär och förbrukad. Om han själv inte 
trodde på Guds existens, ville han för den skull inte omvända andra till sin egen 
otro. Genom denne agnostikers produktion löper också en förståelsefull dialog 
med flera av kristenhetens förgrundsgestalter: först och främst hans algeriske 
landsman filosofen Augustinus, vidare Franciscus av Assisi och slutligen Blaise 
Pascal. Deras radikalism tilltalar Camus, även om han inte delar deras överty-
gelse. Och inför Kristusgestalten är han starkt kluven. Med människan Kristus, 
som värnar om de fattiga, oansenliga och små och som överges av sin gud på 
korset, känner han stark samhörighet. Men dennes gudomlighet, hans uppstån-
delse, återkomst och förkunnelse av gudsriket och ett evigt liv står han främ-
mande inför.

Det har skrivits åtskilliga hyllmeter om Camus förhållande till kristendomen. 
Men sällan har frågan penetrerats så grundligt som i en nyutkommen fransk vo-
lym Hubert Faes och Guy Basset (utg.), Camus la philosophie et le christianisme 
(i serien ”La nuit surveillée”, Cerfs förlag, Paris 2012). Noga taget handlar det 
om en rapport från ett katolskt symposium i Paris i mars 2010, där sammanlagt 
fjorton medverkande – flertalet professorer från skilda universitet i Frankrike 
men också några från London, Bryssel och Bonn – analyserar skilda aspekter av 
den komplicerade frågan om Camus livsåskådning. Flertalet av bidragsgivarna 
är katoliker. Men såvitt jag kan finna, görs inga opassande försök att kristna Ca-
mus mot hans vilja, i det stora hela respekterar man hans hållning som icke-tro-
ende. Möjligen görs han ibland alltför mycket till filosof. Man gör klokt i att 
hålla i minnet att Camus själv aldrig ville bli betraktad som filosof utan först 
och främst var och ville bli läst som skönlitterär författare. Dialektiken och de 
ständiga logiska motsättningarna, som utmärker hans tänkande, var för honom 
ingen belastning utan skapande tillgångar i det skönlitterära arbetet. En annan 
svaghet i boken är, att man ibland inte tillbörligt beaktar att Camus förändras 
kraftigt under loppet av sitt liv. De ståndpunkter han förfäktar, när han predi-
kar ”det absurdas filosofi” i Myten om Sisyfos, är till exempel inte desamma som 
sedan möter oss i utläggningen av ”revoltens filosofi” i Människans revolt. Och 
återigen helt annorlunda är problemläget i de sena verken, i många av pjäserna 
och exempelvis romanen Fallet.

Onekligen är frågan om Camus otro invecklad. Men man får minnas ut-
gångsläget. Han föddes in i en extremt fattig och intellektuellt torftig miljö i det 
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franska Algeriet. Fadern stupade i slaget vid Marne i första världskriget, när Al-
bert var bara ett år gammal. Modern, av spansk härkomst, var analfabet och helt 
döv. Efter makens död flyttade hon till sin mamma, försörjde sig som hemhjälp 
och köksa i främmande familjer och lämnade hela sin dagsinkomst åt modern. 
I en slumbostad på tre rum bodde fem personer: mormodern, modern, Albert, 
hans bror och en grovarbetande morbror, som i stort sett var stum. I hemmet 
rådde en konventionell men ganska oreflekterad katolsk fromhet. Man lät döpa, 
konfirmera, gifta och begrava sig i kyrkan men gick aldrig i mässan på söndagar-
na, biktade sig aldrig och var i stort sett inte utövande. Albert skildrar modern 
som vidskeplig och relikdyrkande men hyllar henne samtidigt som en sinnebild 
av evangelisk fattigdom och enkel fromhet, närapå ett slags kvinnlig furst Mysj-
kin. Denna moder, som varken kunde läsa eller skriva, var han djupt fäst vid. 
Till henne gick gärna hans tankar, när han ville beskriva det heliga i tillvaron.

Med tiden avancerade Albert Camus intellektuellt. En katolsk filosofilärare 
Jean Grenier blev hans mentor, impulsgivare och nära vän. När han i École 
normale supérieure skrev en examensuppsats, handlade den om nyplatonismens 
och kristendomens metafysik. Redan här spelar han ut det älskade grekiska 
tänkandet mot det kristna och förfäktar en av sina favorittankar, att Medel-
havsmänniskan – med sin kärlek till solen och sinnesnjutningen – genom in-
flytandet från Hellas övervinner och mildrar alla slutna system och ideologier. 
Den judiskt-lagiska kristendomen får till exempel en mjukare framtoning hos 
algeriern Augustinus. Hos Augustinus fäster han stort avseende vid dennes be-
römda nådebegrepp. Och man märker, att han efterhand gärna motiverar sin 
egen religiösa position genom att använda Augustinus predestinationstankar. 
Om han själv omöjligen kan tro, beror det på att Vår Herre tydligen inte beha-
gat predestinera honom till att bli en troende. Han har helt enkelt inte undfått 
nåden, voilà tout!

Under mellankrigstiden och andra världskriget skärptes positionerna. Ca-
mus engagerade sig i motståndsrörelsen mot fascismen i Spanien och den tyska 
naziockupationen av Frankrike. Han övergav sin egen kommunism och blev 
med tiden en vedersakare av både kommunismen och kristendomen, mellan 
vilka han tyckte sig urskilja en förtäckt inre släktskap. I Människans revolt be-
skriver han släktskapen närmare. Den kristna historiefilosofin låter förstå, att 
allt som gått snett här i tillvaron skall få sin förklaring på domens dag och att allt 
skall ställas till rätta, när Gudsriket inträffar och evigheten randas. På motsva-
rande vis menar marxisterna, att varjehanda illgärningar och galenskaper i nuet 
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kan rättfärdigas, i fall de bara gagnar det stora målet i framtiden, det klasslösa 
samhället. För de kristna ägde uppenbarelsen rum en gång i det förflutna, för 
marxisterna kommer den att inträffa vid historiens slut. Men ingendera av dessa 
historietolkningar vill Camus ansluta sig till. Människan lever här och nu, inte 
för något hinsides eller för något kommande, hennes handlingar och hennes 
lidande rättfärdigas aldrig av vad som hänt i det förflutna eller vad som kommer 
att inträffa i framtiden. Hon måste själv ta sitt öde i egna händer, bekämpa li-
dandet i nuet och se till att hon själv skapar mening, vad sedan än det historiska 
förloppet har i beredskap åt henne.

Med sådana kätterska paroller gick marxisten Sartre och humanisten Camus 
skilda vägar, politiskt kämpade de båda vännerna inte längre vid samma front. 
Men också religiöst uppstod en vid klyfta mellan dem. Medan ateisten Sartres 
position är så mycket mer resolut och kompromisslös, finns hos Camus hela 
tiden en hemlig saknad efter en förlorad Gud. Inte för intet märker man, hur 
”den gud som inte finns” hela tiden upptar honom, plågar honom och oupphör-
ligen återkommer i hans skriverier. Det är som om de fadermord han ständigt 
skildrar i Människans revolt alltid förutsätter en större metafysisk revolt, mot 
den Fadersgestalt som sägs trona i himlen, han som tiger inför barnens lidande.

Om den vidräkning som Camus i övrigt företar med kristen tradition och 
kristet tänkande behöver vi här inte orda utförligare. Anmärkas bör, att Camus 
har en klar blick för att också hans egen revoltfilosofi är behäftad med stora 
brister. I sina yttersta konsekvenser, menar han, riskerar den att frammana nihi-
lism, värdeförfall och människoförakt. ”Om Gud är död, så är allting tillåtet”, 
yttrade Nietzsche. Camus tillstår, att revolttänkandet – åtminstone i sina avarter 
– mycket lätt kan leda till massdeportationer och folkmord, att vägen i värsta fall 
mynnar ut i Auschwitz eller Gulag. Därför vidtar han energiska men vanmäkti-
ga försök att säkra en mer hållbar värdegrund för sin sekulariserade humanism. 
Hur motiverar vi livets helgd? blir hans ständigt återkommande fråga. Vilken 
värdebas utgår vi egentligen från, när vi anser oss böra bekämpa lidandet? Finns 
det någon plats kvar för det heliga i den nutida, avsakraliserade tillvaron? Camus 
tänker sig, att romanförfattaren och konstnären kanske kan skapa ”epifanier” 
eller ”teofanier”, som i någon mån ersätter den andakt och hängivelse som de 
troende fordomdags upplevde inför altaret eller ikonostasen. Men det märks, 
att han hela tiden är osäker på om hans experiment som värdeskapare verkligen 
kommer att lyckas. 
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När Albert Camus 46 år gammal omkom i en bilolycka, hade han hunnit bli 
intellektuell idol för en hel generation av ungdomar i Europa. Många svenska 
gymnasister – vi talar om en tid, då litterära studier ännu allmänt bedrevs i vårt 
skolväsen – hade läst honom, redan långt innan han tilldelats Nobelpriset. Ända 
in i det sista fortsatte han meningsutbytet med sina kristna motståndare. Säkert 
är det ingen slump, att redan hans boktitlar ger ekon av kristna föreställningar, 
L´Exil et le royaume (Exilen och kungadömet) associerar till tanken på gudsri-
ket, La Chute (Fallet) anspelar på syndafallet och Le premier homme (Den första 
människan) alluderar på Första Mosebok och Adam. Men också djupare förbin-
delselinjer och vallgravar löper mellan hans tanke och kristen tro. I Frankrike 
förs fortfarande härom en intellektuellt vital debatt.

”Under strecket”, SvD den 2 november 2012.

Blaise Pascals livsverk lever vidare

”Jag skrev detta brev längre än vanligt, eftersom jag inte hade tid att skriva det 
kortare.” Författare av tjocka och tanklösa böcker har all anledning att besin-
na udden i Blaise Pascals fräna formulering. Har en författare ont om tid och 
dessutom tillgång till datorer, händer det lätt att både tanken och orden halkar 
i väg. Men böcker, till exempel vetenskapliga avhandlingar blir ju inte ett uns 
bättre av att vara åtta hundra sidor långa. Sidantalet står ofta, om än inte alltid, i 
omvänd proportion till substansen. Det är bara i begränsningen, i förmågan att 
sovra som mästerskapet framträder.

När den västerländska offentligheten, eller åtminstone den del därav som 
räknar sig som någorlunda intellektuellt välorienterad, i dag firar en av den eu-
ropeiska tankens stormän, tänker den kanske inte i första hand på Blaise Pascal 
som stilkonstnär. Likväl har den 39-åring, som avled den 19 augusti 1662, gått 
till historien som en av den franska stilens stora mästare. Sainte-Beuve, som 
åstadkom ett av Pascalforskningens slitstarkaste bidrag i sin bok om Port Royal, 
konstaterade att Pascal just har sin styrka i att inte ödsla med orden. Det var 
därför som denne med så stor framgång, snabbt, konkret och obarmhärtigt, 
kunde sticka hål på jesuitisk retorik och hävda lekmannaförnuftets betydelse i 
umgänget med de eviga frågorna. Den drivne polemikern gick med Provinsi-
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albreven in i den franska litteraturhistorien som en av dess stora klassiker, lika 
beundrad av Valéry som av Proust och Camus. Inte ens Voltaire, som eljest hade 
föga till övers för Blaise Pascals religiösa ärende, stack under stol med att denne 
bättre än de flesta behärskade konsten att föra pennan.

Det betyder nu inte, att Pascal alltid är saklig, koncentrerad och klar. I Pro-
vinsialbreven är han inte sällan ensidig, ivrig och rent ut sagt ojuste. Och i det 
senaste svenska bidraget till Pascallitteraturen, en av de kunskapsrikaste och 
väsentligaste böcker man kan läsa i ämnet, Stig Strömholms översättning och 
kommenterade utgåva av Pascals Brev och småskrifter, får man ibland ta del av 
brev till den äldre systern Gilberte som snarast leder tankarna till preciositeten. 
I sådana undantagsfall trampar Pascal ner sig i en svårbegriplig, snirklad och 
psykologiserande prosa som ligger mycket långt borta från den mestadels stra-
ma och klara stilen i Provinsialbreven eller i Tankar. Men i sina bästa ögon-
blick, och till Pascals storhet hör onekligen att hans korta liv på jorden rymde 
ovanligt många sådana, är han oefterhärmlig i sin lugna, ömsom juridiskt torra 
och ömsom passionerade men nästan alltid sakinriktade stilsträvan. Att fånga 
hemligheten bakom denna vitala stilkonst, är inte det lättaste. Kanske gjorde 
han det bäst själv: ”När man påträffar en personlig stil, blir man både förundrad 
och glad. Man väntar sig att möta en författare, och så finner man en människa.”

När 39-åringen avled 1662, hade han varit sjuk under en stor del av sin 
levnad. Om det var tbc eller magcancer eller något annat som till slut knäckte 
honom, vet vi inte. Men att han trots sin bräckliga fysik lyckades inta positionen 
som en av sin samtids stora naturvetenskapsmän, samtidigt som han erövrade 
en tätplats bland sitt lands författare och religiösa genier, tillhör onekligen 
miraklerna i 1600-talets idéliv. När T.S. Eliot skrev företalet till en engelsk över-
sättning av Les Pensées (Tankar), underströk han, att det ofta är i de svåraste 
stunderna av sjukdom och betryck som det ”rinner till” för en författare. Och 
därom visste ju Eliot själv åtskilligt. Inte minst som matematiker, geometriker, 
mekaniker och fysiker var Pascal oavlåtligen verksam. Hans otåligt arbetande 
intellekt tillät honom att lämna avgörande bidrag till sannolikhetskalkylen, 
samtidigt som han uppnådde viktiga resultat rörande lufttryckets verkningar 
på vätskor och den aritmetiska triangeln. Pascals teorem, Pascals sats, Pascals 
princip är begrepp som används i det naturvetenskapliga tänkandet än i dag. 
Till teknikhistoriens kuriosa hör, att han rentav uppfann en av världens första 
räknemaskiner och strax före sin död även konstruerade en fullt funktionsduglig 
busslinje. 
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Inte heller för den mondäna världen och sällskapslivet i bördsstolthetens 
hårt skiktade Frankrike stod han alldeles främmande, även om han med tiden 
kom att koncentrera sig mer på det inre livet. Stig Strömholm, som bättre än de 
flesta behärskar Frankrikes 1600-tal, har starkt betonat de oerhörda svårigheter 
som inställer sig för oss nutida läsare, när vi vill förstå Pascals tankevärld. Mellan 
1600-talets föreställningsvärld och vår egen gapar nämligen en himmelsvid klyf-
ta. Möjligheterna att missförstå Pascal blir därmed många. När vi till exempel 
inbillar oss, att Pascal med sin berömda sats ”Hjärtat har sina skäl som förnuftet 
icke känner” kanske förordade något slags romantisk eller svärmisk livshållning, 
tar vi gruvligen miste. I sin franska lydelse (”Le cœur a ses raisons que la raison 
ne connaît pas”) vill Pascal snarare ha sagt, att hjärtat har sina förnuftsskäl som 
hör hemma i en annan kategori än det diskursiva förnuftets. Utan att hymla 
med saken, är Pascal alldeles säker på att konflikten mellan tro och förnuft inte 
alls är så djupgående som man vill föreställa sig. För honom är världens ordning 
nämligen densamma som Guds ordning, och det är fullt möjligt att med för-
nuftets hjälp sluta till att det så förhåller sig. Den erfarenhet han ständigt faller 
tillbaka på, är att ”allt vittnar”, att den frommes tankearbete först och främst 
går ut på att tolka Försynens hemliga fortvaro och styrande funktion i naturens 
ordning och i vårt mänskliga liv. Den tigande Guden, det är han som styr och 
ställer.

I utläggningen härav händer det, att Pascal ibland hemfaller åt vad som mest 
liknar primitiv vidskepelse. Hur osannolikt det än kan låta, trodde han fak-
tiskt, att Försynen redan i tidernas begynnelse hade förutbestämt tidpunkten 
för faderns födelse och död. När Pascals far 1651 gick hädan, en händelse som 
upptog sonen starkt, var det alltså bara ett belägg för att tiden var fullbordad 
och det rätta ögonblicket inne. Överhuvud kunde Pascal hämningslöst använda 
händelser i Gamla Testamentet för att tolka skeenden i sin egen samtid. Och när 
en systerdotter drabbades av en ögonsjukdom, trodde han faktiskt på fullt allvar, 
att en tagg från en bevarad relik av Kristi törnekrona bidragit till att bota henne.

Men vid sidan av sådana utslag av tidstypisk vidskepelse finns det kanske an-
dra och svårare hinder som hopar sig, när man på allvar söker pejla innebörden i 
Pascals tanke och tro. Hur han på en och samma gång kunde anse den religiösa 
omvändelsen vara ett resultat av gudomlig predestination – ingen kommer till 
tro, om inte ”den gudomliga nåden” förutbestämt honom härtill! – och likafullt 
ett resultat av den enskilda individens fria avgörande och vilja att praktisera bön, 
bot och bättring, är inte lätt att förstå. För det oförvillade förnuftet invecklar 
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sig Pascal här i svårartade motsägelser. Men med alla sina inkonsekvenser och 
besynnerligheter finns det i hans religiösa problembrottning samtidigt ett allvar 
och en uppriktighet som gör intryck. Att människan i sin egendomliga mellan-
ställning mellan evighet och intighet förblir obegriplig och att hennes situation 
i grunden är djupt förtvivlad, om hon inte väljer trons räddande livlina, har han 
skildrat med en lidelse som ofta överträffar de nutida existentialisternas. Mycket 
riktigt blev han för många av dem också en förebild och viktig inspirationskälla.

I kretsen av berömda kristna trosvittnen, Augustinus, Pascal, Dostojevskij 
och Kierkegaard, ligger det särskilt nära till hands att jämföra Blaise Pascal med 
Søren Kierkegaard. Över bådas liv och produktion vilar en storslagenhet, som 
i lika mån fascinerar, fängslar och förför, och mellan dem finns anmärknings-
värda likheter. Bådas livslängd blev påfallande kort: medan Pascal blev allt som 
allt 39 år gammal, hann Kierkegaard fylla 42. Båda var starkt fadersbundna och 
båda mycket sjukliga, vilket i ingetdera fallet hindrade en enorm produktivitet. 
Båda företog en bister vidräkning med sin samtids kyrka och prästerliga leverne. 
För Pascals vidkommande tog kyrkokampen i Provinsialbreven en nästan upp-
lysningsmässig form. Inte olikt Kierkegaard gick han till rätta med den stora 
diskrepansen mellan lära och liv och krävde hårdare disciplin i vardagligt liv 
och vandel. Båda skildrar ”världen utan tro” på ett delvis likartat vis, som ett 
tillstånd av ångest, förvirring och förtvivlan. I utmålandet härav tillgriper de 
svarta färger, där ingen är den andres överman. Även i andra enskildheter ur-
skiljer man en stark frändskap tvärs över avgrunden. Båda framhävde gärna, hur 
lidande, sjukdom, främlingskap och oförståelse var gudasända gåvor som det 
gällde att rätt förvalta. Ty lidande och prövningar var för dem båda ett tecken 
på sann Kristusefterföljelse. Men den stora och avgörande skillnaden mellan 
dem är förstås, att Pascal var och förblev förnuftets bundsförvant, under det att 
Kierkegaard från första stunden till den sista fasthöll, att kristen tro är och skall 
vara absurd, ett skandalon för förnuftet. 

När allt kommer omkring, var Pascal mycket tryggare förankrad i verklig-
heten och normaliteten än Kierkegaard. Att göra honom till en söndersliten 
och intressant romantiker är utsiktslöst, han var långt mer en nykter och väl-
balanserad 1600-talsmänniska, väl förtrogen med sin samtids naturvetenskap 
och samhällsliv. Och! Till skillnad från den professionelle teologen Kierkegaard, 
väl bevandrad i 1800-talets Hegelskt färgade filosofi, var Pascal bara amatör-
teolog. När han framträdde som teolog, tillät han sig helst att ströva fritt, på 
lekmäns mer osystematiska vis. Gärna lånade han sina åsikter från lärda män i 
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omgivningen, abbéer eller andra förkunnare som stod jansenismen i Port Royals 
klostergemenskap nära. Medan den introverte Kierkegaard förblev den store 
ensamme, var Pascal vida mer utåtriktad, med ett mycket varmt förhållande till 
den egna familjen och en rad vänner i omgivningen. Handling var för honom 
nästan lika viktig som tro.

I nutiden har Dag Hammarskjöld i sina Vägmärken kommit att starkt inspi-
reras av Pascal.13 Ofta kretsar Hammarskjölds tankar kring Getsemane-natten, 
där föreningen mellan Gud och människosjäl äger rum. Mycket riktigt kröner 
han på ett ställe hela sin offermystik med ett centralt citat ur Pascals Tankar. I 
Pascals efterföljd hävdar han, att evangeliets Getsemane-skeende utspelar sig i 
nuet, i nutiden:

Tredje timmen. Och nionde – . Det är nu. Och nu –. Det är nu. ”Jesus är i ångest 
intill världens ände. Det gäller att inte sova under tiden.” Det gäller att inte – . 
Och för den vakande är det fjärran närvarande – närvarande också i kontakten 
med denna mänsklighet där Jesus i varje ögonblick dör i någon som följt de inre 
märkenas väg till slutet.

Ur det parti i Pascals Les Pensées som heter ”Le mystère de Jésus” hämtar Ham-
marskjöld sålunda stramaljen till sin egen Getsemane-tavla. Också i den präglas 
Getsemane-natten av ödslig gudsövergivenhet. Det är den dolde och tigande 
Guden som kräver full dödsberedskap, lydnad och handling. Alldeles som Pa-
scal var Hammarskjöld helt på det klara med vem han valt till förebild.

”Under strecket”, SvD den 19 augusti 2012 med anledning av  
350-årsminnet av Pascals död.

Gudarna ler åt Fedras kamp mot ödet 

Jean Racines Fedra har i kväll premiär på Dramaten med Stina Ekblad i huvud-
rollen. Det ger oss anledning att dröja vid en av det franska 1600-talets stora 
dramatiker. Racines tragedier med antika ämnen som Fedra och Andromaque 
eller bibeldramer som Esther och Athalie förtjänar att studeras och spelas om 

13 Härom min studie ”Dag Hammarskjöld och fransk litteratur”, tryckt i Kungl. Hu-
manistiska Vetenskaps-Samfundets i Uppsala Årsbok 2011, Uppsala 2012.
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och om igen. De röjer en människokunskap, en formens behärskning, ett sinne 
för det sceniskt verkningsfulla som vittnar om mästerskap. Skickligare har ingen 
annan tänt passionens eld i alexandrinernas snölykta. 

Tänk bara på hur välberäknat Racine placerar ödesomkastningen i Fedra! 
Var någonstans är det nämligen som handlingen exploderar? Jo, peripetin in-
träffar på tredje raden i tredje aktens tredje scen, matematiskt exakt lika många 
versrader från pjäsens början som från dess slut! Hos Racine sker nämligen ing-
enting på en slump. Amman Oenone får här lämna det ödesdigra beskedet: 
”Ty kungen är ej död!” Ryktena om Teseus död var förhastade, kungen lever 
och återvänder till sitt palats i Troizen. Och i och med detta är katastrofen ett 
faktum. Hans gemål Fedra är räddningslöst förlorad och föremålet för hennes 
förbjudna kärlek styvsonen Hippolytos likaså. För dessa båda återstår nu bara 
händelsernas obevekliga gång mot förintelse och död. Och i bakgrunden ler 
gudarna åt människobarnens vanmäktiga försök att vrida sig ut ur ödesspiralen. 
Man kommer att tänka på en stor nordisk lyrikers ord om de nyckfulla makter-
na i höjden: ”Vad är mänskan, att mot er hon stormar! / Stjärnor like, i onådd 
rymd / len I genom molnen av jordens öden, / dem i lek en fläkt av er vilja styr.”

Det kan tyckas besynnerligt, att Racines teater fortfarande angår oss. Pjäsens 
livskänsla är ju en helt annan än vår tids, dess normer och moral likaså. I denna 
dramatik finns fortfarande gudar som styr människornas öden, sträng moral 
finns kvar liksom oavvisliga krav på anständighet, heder och ansvar. Också in-
ramningen kan förefalla oss sena tiders barn gammalmodig. Fransk-klassicismen 
föreskriver ju, att tragedins huvudpersoner skall vara av förnäm, gärna furstlig 
börd. Ämnena bör företrädesvis vara hämtade ur antik myt eller historia. Hand-
lingen skall präglas av logisk reda och strikt sannolikhet. Stilen förväntas vara 
hög och enhetlig. Kraven på tidens, rummets och handlingens enhet styr hela 
skeendet. Bihandlingar, bisarrerier, ja även den blygsammaste vardagsrealism är 
i princip otillåtna. De retoriska abstraktionerna presenteras dessutom, timme in 
och timme ut, i det stränga versmått som kallas alexandrin.

Men det är likafullt i just denna stränga form och på dessa villkor som Ra-
cine lyckats tränga samman ett händelseförlopp, som än i dag förmår att hålla 
en publik trollbunden. Drottning Fedras kärlek till styvsonen Hippolytos, en 
ung man som i sin tur älskar prinsessan Aricia, utlöser den tragiska konflikten. 
När ett rykte kommer i omlopp, att Fedras make kung Teseus är död, ser det ut 
som om drottningen skulle få fritt spelrum för sin passion. Men hennes erotiska 
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närmanden misslyckas. Den blyge jägaren Hippolytos avvisar henne med till 
lika delar häpnad och harm.

När så oförmodat kung Teseus likväl återvänder, stryps snaran åt kring 
Fedras hals. För att rädda sig själv och sina barn undan vanära önskar hon sig 
döden. Men amman Oenone vet på råd: skingra i stället kungens misstankar 
genom att anklaga Hippolytos! Så anges styvsonen falskeligen av Oenone för 
att ha våldtagit drottningen, och i sin hämndlystnad och svartsjuka låter Fedra 
tigande denna anklagelse passera. Att Hippolytos bedyrar sin oskuld tjänar 
ingenting till. Kungen fäster inte tilltro till hans bedyranden utan nedkallar 
guden Neptunus hämnd över illdådaren, som så nesligt skändat sin egen fars 
äktenskapliga bädd. Genom en väldig havsvåg, en formlig tsunamikatastrof 
iscensatt av havsguden, skräms Hippolytos hästar, när han själv färdas utmed 
havsstranden. Hans ekipage välter, och han själv slits i stycken och omkommer. 
Under tiden har Fedra intagit gift. Med döden i ådrorna uppsöker hon Teseus 
för att söka rentvå den oskyldige. Men nu är det för sent att rädda den hon äls-
kar. I Hippolytos och Fedras kärlekssaga får döden sista ordet. 

I Racines pjäs blir onekligen Fedra själv huvudperson. Det är hennes erotis-
ka passion och svartsjuka som bildar själva stormcentrum och som föranleder 
diktarens subtila utläggningar av kärlekens psykologi. Och det är hennes lidel-
se som lyfter pjäsen till allmängiltighet. Inte många har ju lika skickligt som 
Racine lyckats visa, hur nära kärlek och hat kan ligga varandra. Indirekt anty-
der pjäsen också ett mönster som är sig beklämmande likt genom årtusendena: 
kvinnans nesliga beroende av mannen, det eviga kvinnoförtrycket, den svåra 
ojämlikheten i kärlekens villkor. Men när tragedin nått sin fullbordan, inser 
man att ödeslotterna varit tämligen jämnt fördelade. Männen var i grunden lika 
maktlösa som kvinnorna. Ovanför allas huvuden har Olympens gudar drivit sitt 
spel. Och mot dem förmår varken förnuft eller passion det allra minsta. 

Nu hör det till saken, att handlingen i Fedra alls inte är Racines uppfinning. 
Han har hämtat sitt stoff från den romerske diktaren Seneca, som i sin tur 
hämtat handlingen från en numera förlorad Hippolytos-pjäs av den grekiske 
diktaren Euripides. Men det finns också en andra Hippolytos-pjäs bevarad av 
Euripides, utan tvivel ett mästerverk av tidlös scenkonst. Hjalmar Gullberg, 
som kunde sina klassiker, beundrade Euripides mycket och har försett oss med 
den svenska översättningen. Om också något fri, är den svindlande vacker och 
kongenial. Åtminstone fångar den skickligt originalets stämningar och mäktiga 
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arkitektur. Och med detta har vi förflyttats ett par tusen år tillbaka i tiden, från 
Racines parisiska 1600-tal ända tillbaka till Euripides atenska 400-tal f. Kr. 

Hippolytos gick nämligen över scenen i Aten år 428 f. Kr., i det peleponne-
siska krigets tredje år. Och med denna tragedi lyckades Euripides än en gång 
erövra segerkransen i de panatheneiska festspelen. Ämnet, som Euripides alltså 
behandlat tidigare och nu i tävlan med Sofokles sökt förändra och förbättra, an-
knyter till den för grekerna välkända Hippolytos-myten. Också i denna version 
står Fedras och Hippolytos olyckliga kärlekssaga i förgrunden. Men som titeln 
antyder, är det nu inte Fedra utan i stället Hippolytos som är huvudpersonen. 

Den unge styvsonen presenteras här som oäkta son till Teseus och en ama-
zondrottning. Som jaktgudinnan Artemis gunstling är han kysk, ja nära nog 
kvinnofientlig. Afrodite betraktar han som den lägsta av gudomligheter, och 
hennes hämnd låter inte vänta på sig. Gudinnan förmår Fedra att förälska sig i 
styvsonen med en otuktig, halvt incestuös lidelse. I Euripides pjäs betonas – vida 
starkare än hos Racine – Fedras ärbarhet, hon gör stora ansträngningar för att 
verkligen betvinga sin böjelse. Men amman tvingar likväl ur henne bekännelsen 
att hon är kär. Till en början förskräckt över sin husmors förvillelser, lånar sig 
amman till sist åt att bli kopplerska och söker förmå Hippolytos att bli Fedras 
älskare. Men övertalningsförsöket misslyckas. Hon lyckas bara avtvinga honom 
löftet att inte för någon utomstående yppa förslaget. 

Fedra, som gripits av rädsla att hemligheten trots allt skall avslöjas, beslutar 
att gå i döden. Mest för att värna sin egen kvinnoheder – avståndet till Racine 
är märkbart! – lämnar hon kvar ett brev som berättar, att Hippolytos våldtagit 
henne. När Teseus återkommer och finner henne hängd, läser han brevet och 
anmodar sin far Poseidon att som straff döda Hippolytos. I skepnad av en väldig 
tjur stiger Poseidon upp ur havet, skrämmer Hippolytos hästar och åstadkom-
mer hans död på havsstranden. Strax innan han dör, avslöjar gudinnan Artemis 
för konungen det rätta förhållandet om hans hustru och son. Båda har redligen 
kämpat för att värna sin dygd. I en betagande scen tar Artemis ömt avsked av 
Hippolytos, lovar att hämnas på Afrodite och utlovar evig ära åt sin skyddsling. 

Även Euripides tragedi vittnar om storslagen inlevelse i människohjärtan i 
nöd. Den som har möjlighet att inhämta texten i grekiskt original – det skall 
genast sägas, att pjäsens grekiska inte är den lättaste, men med Oxfordklassikern 
W.S. Barretts knarriga vetenskapliga kommentar undgår man fallgroparna – blir 
hundrafalt belönad. Likt en juvel på svart bakgrund ligger det gamla passions-
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dramat där och låter oss bevittna en kärleksaffär som slutar olyckligt men som 
likväl trotsar tiden:

På jungfrukörens läppar skall i evig tid
ditt minne leva, och att Phaidra fick dig kär,
i namnlös glömska sjunker ej den sagan hän.

Men visst präglas karaktärerna av en mångtydighet som kan ställa till tolknings-
bekymmer. Är Hippolytos till exempel inte smått skenhelig i sin arroganta och 
näsvisa ungdomlighet och i sitt avvisande av alla kärlekslekar? Och blir Fedra 
därmed inte så mycket mer sympatisk i all sin kvinnlighet och intensiva livs-
bejakelse? Å andra sidan är ju Fedra en rätt kvalificerad dubbelmoralist, som 
vida mer bekymrar sig om sitt namn och goda rykte än om all verklig dygd. 
Skillnaden mellan att synas dygdig och att vara det besvärar henne knappast 
alls, något som – åtminstone indirekt – ger flankstöd åt Hippolytos utbrott av 
kvinnoförakt. Tillsammantaget är det just komplexiteten i Euripides karaktärer 
– till och med bipersonerna är gäckande mångtydiga – som än i dag fångar och 
fascinerar oss. Människorna förblir gåtfulla och är kanske just därför så levan-
de. Och i körsångerna anslår Euripides en högtidlig, närmast sakral ton, som i 
gamla doriska tonfall besjunger lyckans obeständighet och de missunnsamma 
gudarnas oberäkneliga välde.

Mest förbluffas man kanske ändå av att Euripides är så hisnande konkret i 
sin hantering av materialet. Hippolytos-kulten är enligt grekisk tradition särskilt 
knuten till landskapet Argolis i nordöstra hörnet av Peleponnesos, där man än 
i dag lätt återfinner ortnamnet Troizen på kartan. Det går också att exakt utpe-
ka den långa sandstrand, belägen väster om halvön Methanon och mitt emot 
ön Aegina, där Hippolytos bedriver sina jakter och där sjömonstret uppslukar 
honom under den sista ödesdigra färden. W.S. Barrett har lagt ner stor möda 
på att kartlägga hans ritter och platsen där han förolyckas, nära den Saroniska 
bukten. Här och ingen annan stans var det som drottning Fedra under en 
stingande sol drömde om att få bli hans jaktkamrat ute vid det blånande havet. 
Och det var i detta vulkaniska landskap, några mil söderut från Aten, som den 
underjordiska explosionen – Euripides bör ha haft en jordbävning i tankarna! – 
till sist utlöste flodvågskatastrofen. 

Men dramat är på samma gång inte mer konkret än att det också ger plats 
för Euripides grubbel kring moralens abstrakta grundfrågor. Att den som vet 
det rätta också gör det rätta, brukade rationalisten Platon hävda. Men varken 
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Euripides eller kristendomen godtar denna insiktsdeterminism utan omfattar 
en långt mer realistisk och pessimistisk människosyn. I Pauli brev till romarna 
kapitel 7 kan vi läsa de berömda orden: ”Det goda som jag vill, gör jag icke. 
Men det onda som jag icke vill, det gör jag!” Nog är det bra tänkvärt, att redan 
Euripides uttrycker alldeles samma tanke, bara att det sker mer än 400 år före 
Paulus. Fedras förtvivlan har sin grund i hennes oförmåga att bemästra sin kär-
lek. I Hjalmar Gullbergs översättning heter det: ”Man inser vad det rätta och det 
goda är, men gör det inte.” I pregnant sammanfattning fångas här hela filosofin 
bakom den svarta och alltjämt gripande sagan om Hippolytos och Fedra.

”Under strecket”, SvD den 10 februari 2006.

Vad Intet är för någonting

Min roman ingår som sista del i en svit om tre romaner av Samuel Beckett: 
Molloy, Malone dör (Malone meurt) och Den onämnbare (L´Innommable). Jag 
väljer sista delen, eftersom den på sätt och vis summerar de två föregående. 
Men innan vi talar om boken, låt oss först orda något om författaren och hans 
berömda svartsyn.

På ett ställe i Lars Gyllenstens Juvenilia, där Beckett förs på tal, heter det att 
förtvivlan alltid är comme-il-faut. ”Det finns en metod att fördriva det gudom-
liga med så stor lidelse, att tomrummet efter det gudliga brusar med ännu större 
mäktighet än det gudomliga skulle brusa, om det hade fått stanna kvar.” Ironin 
är välberäknad, om också bumerangartad. Tomrummet saknas sannerligen inte 
hos Gyllensten själv, även om det kanske brusar något mer hos Beckett. Beckett 
är den store metafysikern, och att hans gud heter Ingenting ändrar därvid ingen-
ting väsentligt. ”Ingenting är mer verkligt än ingenting”, heter det i Malone dör. 
Det är alltså den gud som – för att tala med Lagerkvist – inte finns som tänder 
hans själ i lågor och som gör den till en svedjemark som ryker efter eld. Den 
sortens nihilistiska metafysik tycks vara den enda som återstår i vår tid, sedan 
den positiva metafysiken raserats.

I Sverige är det comme-il-faut att göra sig lustig över sådana diktare och säga, 
att de smickrar publiken. Ett metafysiskt behov får man kanske ha, men man 
bör åtminstone ha vett att hålla tyst om det. Becketts förtvivlan kallas lättköpt, 
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förlegad, ointressant eller vad det nu är man brukar dra till med. Så förtvivlad 
som han får man inte vara. Så misströstande om människans möjligheter får 
man heller inte vara. Man bör hålla på intellektualismens principer och för öv-
rigt sitta still i båten.

Ehuru ovilligt kan jag inte låta bli att finna Becketts svartsyn berättigad. Det 
behöver inte bara ha med saknaden efter en Gud – eller avsaknad av en sådan 
– att göra. Problemet har liksom de flesta problem många sidor. Man behöver 
inte slå intellektualismens principer över ända för att inse, att världen just nu 
är galen och att den raglar. Trots alla vetenskapliga och teknologiska framsteg, 
som vi bör vara tacksamma och glada för, har vi kommit närmare en katastrof 
än på länge. För några decennier sedan fanns apokalyptikerna huvudsakligen 
hos Jehovas vittnen och deras gelikar. I dag finns de hos världens bästa experter 
på miljöförstöring, på klimatförsämring, på överbefolkning, på epidemier, på 
kapprustning, på rasrelationer, på religionskrig. Detta är det nya i vår situation. 
Och det är bland annat sådant som gör det befängt att kalla Becketts svartsyn 
för inaktuell. Beckett är inte en blind utan en seende.

Beckett lär – så har åtminstone jag fattat honom – att världen är absurd och 
att livet är meningslöst. Han tycker sig ha uppfattat, att människan efter vad 
som hänt i Auschwitz, Belsen och Dachau inte är särskilt vördnadsvärd. Han lär, 
att saknaden efter en Gud och frånvaron av en kosmisk barmhärtighet är svår att 
bära. Vi är ensamma. Lidandet och mörkret omger oss. Han ser det tragiska och 
inte så litet komiska i att vi först finns till och sedan successivt reduceras till noll. 
Om hur förintelsen härjar i våra liv, om hur våra kroppar stympas och slits ner, 
om hur medvetandet – det finaste vi äger – alltför ofta slutar i en gaggighet, har 
han berättat mer verkningsfullt än de flesta. Han gycklar och gråter, när han be-
rättar om allt detta. Och bakom både gycklet och gråten finns han omutliga all-
var. I Malone dör heter det på ett ställe, och jag vet ingen beskrivning som bättre 
passar in på Samuel Beckett själv, att han alltid varit ett offer för allvaret. ”Det 
har varit min stora sjukdom. Jag föddes allvarlig som andra föds syfilitiska.”

Vilken del man väljer i Becketts romantrilogi, kan strängt taget vara likgil-
tigt. Som diktare tillhör han inte den kategori av författare som löper risken att 
byta melodi. Temat är alltid detsamma. Möjligen kan man konstatera rätt stora 
estetiska variationer i själva utförandet. I Molloy finns den rikaste orkestrering-
en. Man förnimmer ekon från Homeros, från Defoe, från Bunyan, från Proust. 
Man har att göra med den rikaste romanväv, där pikareskroman, bildningsro-
man, detektivroman och analytisk jagroman ingår den osannolikaste och mest 
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välberäknade förening. I Malone dör är musiken något mindre storvulen och 
mer ensidig. Det är intighetens problem som där kursiveras och ingenting annat.

För att fullt uppskatta Den onämnbare bör man förstås helst läsa den i dess 
sammanhang och se den mot bakgrund av de två föregående delarna. Var och 
en som läst något av vad Beckett skrivit tidigare i livet, är också bättre rustad. Ty 
diktade gestalter ur Becketts produktion, Murphy till exempel eller Watt, dyker 
upp här och var för att belysa det gåtfulla, vad människan är, vad berättaren – 
kallad ”Den onämnbare” – är. Någon lösning på problemet ges inte. Men så 
länge berättaren låter den malande monologen fortsätta, har man känslan av ett 
paradoxalt hopp mitt i hopplösheten. Han försöker åtminstone komma till rätta 
med frågan vad livet är och hur det bör levas. Själva försöket kan uppfattas som 
en konstnärlig triumf, även om det slutar i nederlag.

Meningsfrågan är central i Den onämnbare och finns redan på det verbala 
planet. Hur skall berättaren handskas med alla dessa ord som förlorat sin me-
ning? Temat är inte precis originellt. Otaliga moderna diktare har sysslat med 
ordkrisen, så till exempel i vår svenska litteratur Gunnar Ekelöf. Men som så 
ofta när Beckett tar sig an ett motiv, får det en ny och mörk kraft. Den onämn-
bare är hjälplös, därför att han liksom Malone söker fånga intigheten i ett nät, 
där den inte låter sig fångas, det mänskliga språket. Han försöker tala om vad 
det verkligaste av allt, nämligen Intet, är för någonting. Försöket är på förhand 
dömt att misslyckas. Resultatet blir någonting som rätt mycket erinrar om Gun-
nar Ekelöfs Strountes-diktning. Och liksom i Ekelöfs absurda poesi faller det ett 
hemligt ljus av mystik in över berättelsen. Det finns någonting som inte finns. 
Och detta är det enda som verkligen är värt att söka. Om Den onämnbare verk-
ligen kunde finna det och formulera det i ord, skulle han också kunna säga vem 
han själv egentligen är.

Letandet efter en jagidentitet och sökandet efter en metafysisk hållpunkt 
hör alltså nära samman hos Beckett. Det är förspilld möda han ägnar sig åt, kan 
man tycka. Men åtskilligt av suggestionen i Becketts verk hänger ihop med just 
detta. Den onämnbare vet, att han påtagit sig en meningslös och omöjlig upp-
gift. Men han ger ändå inte tappt. Liksom Ekelöf är Beckett nyktert medveten 
om att han är en undantagsmänniska, som inte kan låta sig nöja med common 
sense. Vetenskapens förklaringsförsök och religionens tröstegrunder, de sociala 
frälsningslärorna och all den övriga bråten räcker inte för att mätta hans hunger. 
”Och hade jag den skarpa udden mindre kär, så vore jag som andra mer än gär-
na”, skrev Ekelöf. Beckett skriver något liknande: ”Och hade han haft litet min-
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dre styrka och mod skulle också han ha gett upp och avstått från att få veta vad 
slags varelse han var och hur han skulle bära sig åt för att leva, då skulle också 
han ha accepterat att leva besegrad, blint, i en vanvettig värld, bland främlingar.”

Den artistiska segervilja som talar ur dessa ord, protesten mot den världsbild 
och livstolkning Beckett själv tillhandahåller, ger en föreställning om den höga 
spänningen i hans diktning. Man erinrar sig en av dessa nakna och ohyggliga 
formuleringar i Duthuit-dialogerna, där det om målaren Bram van Velde heter: 
”The situation is that of him who is helpless, cannot act, in the event cannot 
paint, since he is obliged to paint. The act is of him who, helpless, unable to 
act, acts, in the event paints, since he is obliged to paint.” Ungefär så gestaltas 
det konstnärliga och mänskliga dilemma också i Den onämnbare. Man följer 
äventyret med andlös spänning.

I SvD:s serie ”Min roman” den 16 juli 1970.

Michel Foucault från Uppsala till Paris

I var och varannan boklåda i Paris har under den gångna hösten en mäktig 
volym legat framme till beskådande. Den handlar om en av Frankrikes mest 
omtalade filosofer i nutiden. Boken är skriven i en genre, som i Sverige är un-
derförsörjd men som i Frankrike är desto mer omhuldad, den intellektuella 
biografin. Här rör det sig inte om tvättnotor eller älskog, ekonomi eller släkt-
skapsförbindelser, i varje fall inte enbart. I stället handlar det om en människas 
intellektuella utveckling. Vilken utbildning hade föremålet? Vilka böcker läste 
han, och vilka böcker skrev han? Vilka lärare betydde mest för hans utveckling? 
Vilka impulser mottog han, och vad gjorde han av dem?

Den åsyftade volymen är skriven av en journalist vid Le Nouvel Observateur, 
Didier Eribon, och är ägnad Michel Foucault. Den är utgiven på Flammarions 
förlag, kostar 150 francs och omfattar drygt 400 sidor. Man behöver inte vara 
någon okritisk beundrare av Foucaults författarskap eller någon beundrare alls 
för att finna framställningen intressant. I en bred, levande och färgstark krönika 
skildrar Eribon det intellektuella livet på vänstra Seinestranden från 1940-talets 
början fram till nu. Man får följa Michel Foucaults studier, hans akademiska 
karriär, hans forskning, hans politiska engagemang – ömsom är Foucault med-



123

ansvarig i De Gaulle-regimens utbildningspolitiska reformer, ömsom befinner 
han sig i gatudemonstrationer längst ute på den maoistiska vänsterkanten – och 
hans växande världsberömmelse. För oss svenskar har boken sitt särskilda intres-
se, eftersom Foucault under ett tidigt skede av sin bana undervisade i Uppsala.

Hur osannolikt det än kan låta, var det den store religionshistorikern Geor-
ges Dumézil som ständigt beskyddade Foucault och som banade väg för honom 
till både mer och mindre prestigetyngda befattningar här i världen. Eribon roar 
sig med att berätta en festlig scen, som utspelar sig i Uppsala på våren 1956. 
”Vilken studentårgång?” frågar Dumézil, äretyngd och nästan 60-årig professor 
vid Collège de France. Tanken slår honom, att hans samtalspartner måste ha 
tagit studenten betydligt senare än han själv, varför han lyfter sitt glas och pro-
ponerar titelbortläggning. ”Jag föreslår, att vi säger du!” Den 29-årige Michel 
Foucault, smickrad över att få bli du och bror med den ryktbare utforskaren av 
de indoeuropeiska myterna men utrustad med ett lika galliskt skämtlynne, lyfter 
raskt snapsglaset i höjd med första skjortknappen, ser sin ärade broder stint i 
ögonen och svarar på allrasvenskaste vis: ”Tack ska du ha!”

Hela ceremonin försiggick naturligtvis i akt och mening att göra narr av 
svenskarnas formalism och akademiska riter. I själva verket var det Dumézil 
som rekommenderat Foucault till befattningen som utländsk lektor i franska 
vid Uppsala universitet, en lärartjänst som han för övrigt själv innehaft under 
åren 1931–1933. Och som han börjat, så fortsatte Dumézil att understödja sin 
skyddsling. När Foucault 1970 krönte sin bana med att inträdesföreläsa som 
professor vid Collège de France, var det återigen Dumézil som verkat för hans 
upphöjelse. Och när Foucault år 1984 inte mer än 58 år gammal avlider i aids, 
efter en sista tjänstgöring som visiting professor i Berkeley och efter härjningar 
i gay-kvarteren i San Francisco, tar Dumézil till orda i ett vackert eftermäle i 
Le Nouvel Observateur. Där beklagar han förlusten av en av Frankrikes stora 
intellektuella, samtidigt som han sörjer över att hans privata vänner nu går bort, 
en efter en. Först sanskritprofessorn Stig Wikander i Uppsala och nu Michel 
Foucault…

Paul-Michel Foucault, ty så hette han egentligen, föddes i en borgerlig och 
välbärgad familj i Poitiers. Fadern var kirurg och en av samhällets stöttepelare. 
Men fadern blev också snart en måltavla för sonens växande motvilja och till slut 
hat. Det kom inte på tal att denne skulle fullfölja den levnadsbana, som fadern 
utstakat åt honom, medicinarens. Modern, som var mer angelägen att sonen 
skulle trivas, satte honom i Henri IV-gymnasiet i Paris för att därmed säkra hans 
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inträde vid den kända elitskolan École normale supérieure. Den starkt moders-
bundne Michel lydde sin mor utan prut och gjorde en glänsande humanistisk 
karriär.

Michel Foucault tillhör sålunda den gynnade elit, ur vilken Frankrike rekry-
terat så många av sina betydande filosofer, författare, diplomater, forskare och 
politiker. Både på gymnasiet och vid högskolan ägnade han sig först och främst 
åt filosofi. Bland lärarna fanns den legendariske Hegelkännaren Jean Hyppoli-
te, vars kommenterade översättning av Die Phänomenologie des Geistes kom att 
ändra hela den franska filosofins strömfåra under decennier. Michel Foucault 
tillägnade sig vad en ung filosof skulle läsa i Frankrike omkring år 1945: Freud, 
Marx, Hegel, Nietzsche och Heidegger. Och han umgicks snart på förtrolig fot 
med celebriteter som Jean Beaufret, till vilken Heidegger ju skrivit sitt berömda 
Brief über den Humanismus (1947), den store Kierkegaardkännaren Jean Wahl 
och Maurice Merleau-Ponty, en av existentialismens galjonsfigurer vid sidan av 
Jean-Paul Sartre. Liksom så många generationskamrater vid ”Ècole Sup”, till 
exempel Louis Althusser, drogs han för en tid till det kommunistiska partiet. 
Paul Viallaneix, som var hans jämnårige och som numera är känd som en av 
Camusforskningens förgrundsfigurer, brukar tala om den våg av ”omvändelser” 
som vid denna tid kom de franska intellektuella att orientera sig mot Moskva.

Men det fanns problem av annat slag än de politiska i Michel Foucaults liv, 
framför allt hans psykiska skörhet och homosexualitet, som vid denna tid ännu 
var starkt skambelagd och som han inte vågade öppet erkänna. I vänkretsen 
gjorde han sig känd som – en galning! Ibland försökte han skada sig själv genom 
att skära sönder sitt bröst med rakblad, ibland företog han regelrätta självmords-
försök. Efter en olycklig kärlekshistoria med en ung tonsättare, elev till Olivier 
Messiaen och tillhörig kretsen kring Pierre Boulez, flydde Foucault till Sverige.

I Uppsala satt han på sitt ensliga ungkarlsrum vid S:t Johannesgatan och 
skrev på manuskriptet till vad som skulle bli en av vår tids mest berömda 
doktorsavhandlingar, Folie et déraison. Men hans examinator professor Sten 
Lindroth – i Eribons bok genomgående och felaktigt benämnd ”le prof Stirn 
Lindroth”! – fann hans specimen alltför spekulativt och illa underbyggt för att 
kunna godtas som specimen för doktorsgrad. Därmed var geniet Foucault ute ur 
leken i Uppsala. Kränkt och bestört satte han sig in sin gula Jaguar och körde i 
ilfart vidare till en lektorsbefattning i Warszawa. Där bar det sig inte bättre än att 
han gick och förälskade sig i en ung man tillhörig den polska säkerhetspolisen, 
som vid denna tid gjorde stora ansträngningar för att infiltrera de västerländska 
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ambassaderna. Kulturrådet vid den franska ambassaden varnade Foucault och 
rådde honom att försvinna från polskt territorium, helst så snart som möjligt. 
Och så rullade hans gula Jaguar vidare mot Hamburg, där han tillträdde en ny 
lektorsbefattning och skrev vidare på sin doktorsavhandling.

Vad som låg bakom Foucaults akademiska haveri i Uppsala är en fråga som 
Didier Eribon stöter och blöter ganska ingående. Att döma av den välinforme-
rade idéhistorikern Gunnar Brobergs erinringar var det hotet om utökad un-
dervisningsskyldighet snarare än Sten Lindroths positivistiska vetenskapsideal 
som utlöste Michel Foucaults egentliga besvikelse. Ökad undervisning i Uppsala 
slapp han. I stället rönte han triumfen av ett snabbt uppstigande på den parisiska 
vetenskapshimlen. När han kort senare disputerade i ämnet vetenskapshistoria 
(”histoire des sciences”) vid Sorbonne på alldeles samma text som Lindroth un-
derkänt, togs hans avhandling emot med ovationer av storheter som Georges 
Canguilhem, Henri Gouhier och Daniel Lagache.

Vid sidan av sina filosofiska studier hade Foucault även studerat experimen-
tell psykologi och både på sjukhus och i fängelser i Paris utfört – hör och häpna! 
– hjärnfysiologiska och andra naturvetenskapliga experiment. I sin forskning 
sökte han sig med förkärlek till de sinnessjukas, de avvikandes, de homosex-
uellas och brottslingarnas värld. Hans grundläggande tanke var, att det finns 
tankestrukturer, varmed vi ”stämplar ut” onormala beteenden och människor ur 
samhällsgemenskapen. Från tid till annan förändras dessa tankestrukturer. Men 
det är inte vi som personligen och medvetet företar diskrimineringen, det är 
strukturerna som verkar i oss! Galenskapens arkeologi får därmed stort mentali-
tetshistoriskt intresse. Under 1600-talet bannlyste fransk-klassikerna och andra 
förnuftets anhängare galenskapen och tvang den under ytan, kanske därför att 
den utgjorde en spegling – ett slags obehaglig vrångspegel – av de normala och 
rationella människornas värld. Vansinnet ger oss därmed inblickar i en 1600-ta-
lets tankevärld som undgår oss, om vi nöjer oss med att bara studera den ratio-
nella ytan.

Michel Foucault vinnlägger sig inte alltid om empiri och strikt bevisning, 
hans forskning utgör i mångt och mycket ett fyrverkeri av fantasifulla, inte säl-
lan svår- eller obevisbara hugskott. Men med alla sina spekulativa överdrifter 
och sidospår innehåller hans stora arbeten, Folie et déraison, Les Mots et les choses, 
L´Archéologie du savoir, också tänkvärda tankekombinationer. Om hans skarpa 
intelligens och vidsträckta beläsenhet kan inget tvivel råda. I Didier Eribons 
biografi får man framför allt bilden av ett ohyggligt ensamt och djupt tragiskt 
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människoöde. Foucault jagar – eller jagas! – från den ena lärarbefattningen till 
den andra, världen över. I ena ögonblicket undervisar han i Tunis och upprörs 
av det franska etablissemangets övervåld mot muslimerna, i nästa ögonblick 
undervisar han som professor i Clermont-Ferrand eller Vinteuil och deltar till-
sammans med Sartre och Genet i gatudemonstrationer mot general de Gaulles 
regering.

Något osvikligt gott omdöme kan man omöjligen tillgodoräkna Foucault. 
Det finns tillfällen, då han med största allvar tar parti för Ayatollah Khomeiny 
och den islamiska fundamentalismen i dess allra mest fanatiska och motbjudan-
de former. I andra ögonblick flirtar han med den stalinistiska kommunismen 
i dess mest människoföraktande förfärlighet. I hans uppjagade fantasi, som ju 
var hela 1968-årsgenerationens, stod snart sagt varje polisman som en symbol 
för politiskt förtryck och åsiktsförföljelse. Klarare än så lyckades han aldrig se 
världen.

Om alltså Michel Foucault på många sätt tillhör feltänkarnas kompani, hin-
drar det likväl inte, att han också uppvisar många anslående och sympatiska 
drag. En aldrig sviktande omsorg om de förföljda och förfördelade, inte minst 
dem som plågas av den franska fångvårdens och sinnessjukvårdens omänsklig-
het, präglar alla hans göranden och låtanden. Med oegennyttig generositet delar 
han med sig av sin lärdom och sina erfarenheter till studenter och forskande kol-
leger. Bäst tycks han inte ha trivts under gatudemonstrationer eller handgemäng 
utan i den stilla forskarfriden på Carolina Rediviva eller Bibliothèque Nationale. 
De stora forskningsbiblioteken runtom i världen var hans enda riktigt trygga 
uppehållsplats.

När Bernard Pivot i den franska televisionens berömda litteraturprogram 
”Apostrophes” intervjuade honom och ville tala om hans senaste bok, värjde 
han sig. Inte kunde man sitta och tala om så ovidkommande ting, när den sov-
jetiska KGB just fängslat judar som velat utvandra och dömt dem till åtta års 
fängelse. Inlevelse i de vanmäktigas situation, också när han själv befinner sig i 
det intellektuella rampljuset, kan man omöjligen frånkänna Foucault. Kanske är 
detta inte det sämsta som kan sägas om en intellektuell människa.

”Under strecket”, SvD den 31 december 1989.
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Vid ett högt torn i Köpenhamn
Det finns många sätt att avnjuta kulturens frukter i Köpenhamn. Man kan till 
exempel uppsöka Radiohuset vid Rosenørns Allé och den därstädes befintli-
ga konsertsalen, som torde vara en av Nordens akustiskt bästa, vid sidan av 
Grieg-hallen i Bergen och Finlandiahusets stora hall i Helsingfors. Gå dit en 
vårkväll, när Jean-Pierre Rampal eller James Galway blåser Carl Nielsens flöjt-
konsert och gläds åt hur de danska radiosymfonikerna behärskar sitt hantverk! 
Vandra sedan, när ni nu ändå befinner er bortom ”søerne”, med en del av den 
festklädda publiken söderöver utmed H.C. Ørsteds Vej. Det är visserligen ing-
en märkvärdig gata, och vill man prompt fira elektromagnetismens grundare, 
bör man noga taget hellre välja Ørsted-parken, där magnolia och påskliljor om 
vårarna uppbådar all sin prakt. Men H.C. Ørsteds Vej är ändå värd en kvällspro-
menad. Ty när man väl hunnit förbi de ordinära butikerna och bensinstationer-
na, kommer man plötsligt till ett i litteraturhistorien ovanligt illustert gathörn, 
jag menar korsningen av H.C. Ørsteds Vej och Kastanjevej.

Där reser sig nämligen tornet, ett högt och graciöst torn ovanpå ett gammalt 
sekelskifteshus i tre våningar. I den nordiska litteraturhistorien existerar inte 
många jämförbara torn, det skulle i så fall vara Strindbergs Blå tornet i Stock-
holm. Johannes Jørgensen bodde i detta torn, när han utgav den tidskrift som 
kom att bana väg för symbolismen i Skandinavien. Naturligtvis kallade han sin 
publikation för Taarnet, Illustreret Maanedsskrift for Kunst og Literatur. Detta 
berömda organ utkom mellan åren 1883 och 1894 och håller fortfarande fors-
karna sysselsatta.

I Danmark, där man vårdar sitt kulturella förflutna, har nyligen Det Danske 
Sprog- og Litteraturselskab i samarbete med C.A. Reitzels bokhandel låtit pub- 
licera Taarnet. Udgivet af Johannes Jørgensen 1893–1894 i fotografiskt omtryck 
och med register samt en efterskrift, författad av professor F. J. Billeskov Jansen 
(Reitzel). Det betyder, att en av 1800-talets viktigaste litterära tidskrifter nu 
återigen blivit allmänt tillgänglig, i ett stort och gediget praktband. Frågan är 
rentav, om inte det något mattare trycket gjort den generösa satsytan, de breda 
marginalerna, de sköna stilsorterna och de utsökta illustrationerna ännu mer 
tilltalande för ögat än vad fallet är redan i den eljest typografiskt så vackra origi-
nalupplagan. Bibliotek med kulturambitioner, bibliofiler och älskare av klassisk 
litteraturhistoria torde inte göra någon ofördelaktig investering genom att an-
skaffa boken, såvida de nu inte redan är lyckliga ägare av originalet.
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”Nu har väl tiden kommit för att säga det alldeles ärligt och uppriktigt: för 
ögonblicket finns det två klasser av konstnärer: de som har talang – symbo-
listerna, och de som inte har det – de andra.” Så självsäkert yttrade sig författa-
ren Simon Koch i en berömd konstrecension i Taarnets första nummer. Tanken 
låg i tiden, kan man säga, ty skallet mot skomakarrealismen hade redan börjat 
lite varstans, både på kontinenten och i Norden. Men när Johannes Jørgensen, 
med bistånd av kumpaner som Simon Koch och Sophus Claussen, riktade sitt 
frontalangrepp mot naturalismen, var det inte bara konstnärlig hänförelse för 
symbolen, för formen, för det magiska ordet som vägledde honom. Det var 
också religiös hänryckning. I sin lärda efterskrift konstaterar Billeskov Jansen, 
att tidskriften fick sitt dopnamn också efter ett annat torn än det som existerar i 
hörnet mellan H.C. Ørsteds Vej och Kastanjevej.

I Joris-Karl Huysmans roman Là-bas (1891) förekommer nämligen ett 
klocktorn, där romanens hjälte Durtal oavlåtligen samtalar med en katolsk 
klockare, en astrolog och en troende läkare om ”de enda ting i världen som är 
värda att tala om – konst och religion”. Och denna Huysmans-roman beundrade 
Jørgensen mycket, vilket man kan utläsa av en entusiastisk diskussion i tidskrif-
ten Tilskueren 1893. Närmast som en bekräftelse kommer det, att Jørgensen 
1894 – mitt under Taarnets utgivning – bekände sig till katolicismen och ett 
par år senare tog steget fullt ut och konverterade. Det var ett led i 1890-ta-
lets många litterära omvändelser. Och i fortsättningen blev Johannes Jørgensen, 
som 1894 utgav diktsamlingen Bekendelse, en av Roms vältaligaste röster i den 
danska litteraturen. Inte för intet kom han med tiden att bekläda en fransk 
professur i hagiografi och utge böcker om Katarina av Siena och Franciscus av 
Assisi. Taarnet markerar på det viset, som tidskrift betraktad, gränslinjen mellan 
naturalismens i princip ateistiska skede och symbolismens katolska. Den litte-
rära marschriktningen gick inte längre horisontellt, ut i det omkringliggande 
samhället och in i den synliga verkligheten. Taarnet pekade i stället uppåt, mot 
himlen och helgonen.

Eller pekade tornet i själva verket både uppåt mot de himmelska höjderna 
och neråt mot helvetet? Tillsammans med sin poetiske vän Sophus Claussen 
gjorde Johannes Jørgensen under åren strax före Taarnets utgivning den his-
nande upptäckten, att de ägde en själsfrände i Charles Baudelaire. När Sophus 
Claussen, liggande på sin schäslong i en villa ute på Frederiksberg, högläste 
Baudelaires lyrik för redaktör Jørgensen, föll denne nästan i gråt. ”Jag förnam 
genom hela mitt väsen den stilla rysning av tillfredsställelse, som överfaller en vid 
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upptäckten av att man inte är alldeles ensam i tillvaron, utan att det någonstans i 
världen finns ett hjärta, som bankar i takt med ens egen puls!” Inte att undra på 
att de båda vännerna i Taarnet publicerade Baudelaires dagboksanteckningar. Ty 
här fanns just programmet för den människosyn som de själva omfattade: ”Det 
finns alltid i människan två samtidiga strävanden, en mot Gud och en annan 
mot Satan.”

Expansionen av verklighetskänslan sker i Taarnet alltså i princip utmed två 
vägar och alltid i enlighet med Baudelaires formel: det gäller att fånga in både 
det mest andliga och det mest köttsliga, det himmelska men också det jordiska, 
det gudomliga likaväl som det sataniska. Och gränsen mellan de två världarna, 
menar de samtidigt, går inte riktigt så skarp som ordinära danska protestanter 
och puritaner, grundtvigianer och grosshandlare gärna vill inbilla sig. Om inte 
i de konkreta illustrationerna så i varje fall i textmaterialet slingrar genom hela 
Taarnet, i mjukt böljande jugendstil, en rad blomrankor kring sensuella kvinno-
kroppar. Rökelsedoften slår emot en från boksidorna men också en lätt doft av 
parfym. Och Baudelaires aforism får, när den översätts till danska, sin förföriska 
Köpenhamns-accent, som ger associationer till debaucher utmed Istedgade: ”Jeg 
sagde: Elskovs høieste og største Lyst ligger i Vissheden om att gøre det Onde. 
Og Mand og Kvinde ved fra Fødslen, at al Lyst findes i Synden.”

I Taarnet strömmar hela det nya litteraturmaterialet in, där varje enskilt för-
fattarnamn har sin tyngd som symbolistiskt tidstecken: det är poesi och prosa 
av Baudelaire, det är texter av Mallarmé, Verhaeren och Flaubert, av vilken man 
naturligtvis stannar för ”Döden och vällusten” ur Les tentations de Saint Antoine. 
Det är Huysmans, Stefan George och Schopenhauer. Till och med en dikt om 
själens ensamhet av en viss Martin Andersen är till finnandes. Det är Martin 
Andersen Nexö i ett tidigt skede, innan han ännu hunnit bli materialist och 
kommunist.

Och alldeles som de unga litteratörerna – Viggo Stuckenberg, Sophus Claus-
sen, Simon Koch – flockas också konstnärerna kring Taarnet. Målaren Ludvig 
Find åstadkommer förunderligt skickliga vinjetter i medeltidsimiterande folkvi-
sestil. Mogens Ballin, som 1893 konverterar till katolicismen, fastän han är av 
judisk börd, missionerar med ritstift och pensel i vart och vartannat nummer. 
Han introducerar den franske och särdeles katolske författaren Ernest Hello, 
som kanske haft en del att betyda för Jørgensens senare så starka intresse för den 
helige Franciscus. Den holländske målaren och konvertiten Jan Verkade arbetar 
på liknande linjer i sina teckningar och vinjetter. Och i en rosenrasande essay av 
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Joris-Karl Huysmans angrips dilettantismen i det moderna konstlivet, där man 
godtar ny konst bara för att den är mondän och intressant. Konsten måste angå 
betraktaren, eftersom den handlar om frälsning eller förtappelse. Man måste 
älska och hata, när man umgås med konst och skapar konst: ”Hänryckning och 
förakt är nödvändiga för att skriva ett verk, talangen tillhör de uppriktiga och de 
rasande, inte de likgiltiga och fega.”

Så svärmar den nya tidens män och rusar konstutvecklingen vidare i hän-
ryckt, katolsk och spiritualistisk riktning. I Sophus Claussens vemodiga sonetter 
eller i Simon Kochs, av Baudelaire inspirerade prosadikter är det själens en-
samhet, sinnenas lust, vardagsmänniskornas fåfänga larm i fjärran och poetens 
hunger efter Gud som bestämmer tonfallen. Ofta är det trötthet intill döden och 
livsnjutning till ett maximum som tvingas samman i en och samma legering.

Och alldeles som det bör vara under åren omkring 1890, söker sig poeterna 
också ut i världen. Den helige Antonius flaubertska frestelser i Egyptens öken 
ger ett mått på exotismen. Viggo Stuckenbergs ptolemeiska folksagor, översatta 
efter den franske egyptologen Gaston Maspero, fullbordar intrycket av en verk-
lighetsexpansion, som går långt utöver naturalisternas intresse för tillvaron här 
och nu. Den berömde dramatikern Maurice Maeterlinck skriver i Taarnet om 
Henrik Ibsens Bygmester Solness och konstaterar – med en formulering som lika 
väl kunde ha gällt hans egen teater – att pjäsen är ett drama så gott som utan 
handling. Men om det är ett stillastående själsliv som skildras, så är det likväl 
först och främst ett själsliv, ett omedvetet och fördolt sådant. ”Det finns hos 
människan”, skriver Maeterlinck, ”ett fruktbarare och djupare skikt än medve-
tandets och förståndets.” Tydligare kan anti-positivismen i Taarnet inte formu-
leras: själen, det omedvetna, de hemlighetsfulla ödesmakterna är vad som styr 
våra liv.

I mångt och mycket kan Taarnet sägas vara en fransk tidskrift, dominerad 
av den franska litteratur- språk- och konstutvecklingens ledande namn, alltifrån 
Baudelaire till Maeterlinck. Och det är reflexer från den franska katolicismen 
som kastar sitt dunkelblåa eller grönskimrande ljus över poesin i Taarnet. Klos-
terlivets ro förhärligas där ständigt tillsammans med syndens förförelser och 
njutningens förirringar. När Taarnet upphörde att utkomma år 1894, hade tid-
skriften spelat ut sin roll i den danska litteraturutvecklingen. ”La tour avait 
donné sa mesure”, som Billeskov Jansen uttrycker saken på det språk som står 
honom och tidskriften närmast. Tornet hade givit sitt bästa! Och den sentida 
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läsaren konstaterar, att Köpenhamn obestridligen är Nordens mest franska stad, 
i varje fall om man får döma efter dess ledande tidskrifter.

”Under strecket”, SvD den 4 juli 1982.

Danmarks Schück väljer sina favoriter

”Var äro de som kunde allt, blott ej sin ära svika?” heter det i en gammal stu-
dentsång. Vetenskapens fortgående specialisering och kunskapsmassans explo-
siva tillväxt har ställt lärdomen på undantag, och det är numera ovanligt att 
påträffa akademiker som kan allt eller nästan allt, ens i sitt eget ämne. Man får 
vara fullt nöjd om de kan någonting. Lärdomsgiganternas tid tycks vara förbi, 
de akademiska lärarna är oftare experter eller specialister som odlar sin egen lilla 
täppa i den vetenskapliga vingården. Om de någon gång hinner titta ut över 
specialiseringens stängsel, är det i allmänhet i ett neurotiskt försök att ”bedriva 
tvärvetenskap” eller för att delta i det demobyråkratiska sammanträdes- och ut-
värderingsraseri som vid svenska universitet hotar att slå sönder såväl vetenskap 
som tvärvetenskap och all undervisning desslikes.

Samtidigt börjar vi få forskare, som har allt svårare att göra sig förstådda av 
den läsande allmänheten. Satsen borde inte gälla inom humaniora, kan man 
tycka, men erfarenheten pekar i annan riktning. Antingen forskarna är marx-
ister eller hermeneutiker eller strukturalister eller semiotiker, skriver de ett fi-
konspråk, som uppges skola avslöja teoretisk medvetenhet men som alltför ofta 
ingen levande varelse – allraminst teorimedvetenhetens egna tillskyndare själ-
va – begriper. Att nuförtiden uppdriva en litteraturhistoriker som enkelt och 
utan omsvep kan berätta vad Iliaden eller Divina commedia eller Anna Karenina 
handlar om, är inte det lättaste.

Vilka risker som den minskade kunskapsöverblicken och ökande teoretise-
ringen medför, är en intressant fråga. På längre sikt kan man befara, att huma-
nisterna blir alltmer isolerade och avskurna från en allmänhet, vars humanis-
tiska bildning i motsvarande mån sjunker. Det är en farlig utveckling både för 
humaniora och för det humanistiska studiets idkare, gynnare och vänner. I sista 
hand blir vi nämligen alla lidande på kuppen. Vett, vetande och vetenskap är be-
roende av att allt fler människor och inte minst ungdomar väcks till vetgirighet. 
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Och om inte vetenskapens egna utövare vinnlägger sig om en ordkonst, som 
befordrar säkert vetande och klarhet, finns snart bara den stora oklarheten, det 
stora grådasket kvar. ”Vad du ej klart kan säga, vet du ej”, skrev Esaias Tegnér 
som visste vad han talade om.

I den intellektuella skymningens tid är det upplivande att träffa på en dansk 
lärdomsgigant som F. J. Billeskov Jansen. Man skulle inte tro, att han i dagarna 
fyllt sjuttiofem år, när man ser honom rank och rak som en sjuttonåring cykla 
genom sitt älskade Köpenhamn ‒ för att dagligen inta sin plats vid forskarbordet 
på Det kongelige Bibliotek. Av nu levande nordiska litteraturhistoriker torde 
han vara en av de lärdaste. Även som emeritus brukar han utge en eller ett par 
böcker om året. Han har hunnit vara dansk lektor vid Sorbonne, innan han blev 
professor i Köpenhamn, där han övertog Hans Brix´ lärostol år 1946 och sedan 
tjänstgjorde fram till år 1977.

Professor Billeskov Jansen sitter i flertalet av Danmarks akademier och lär-
da sällskap, inklusive Det Danske Akademi och Det kongelige Videnskabernes 
Selskab och leder – eller har suttit i ledningen för – sådana exklusiva samman-
slutningar som Søren Kierkegaard Selskabet, Holberg Samfundet, J.P. Jacob-
sen Selskabet och Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Alltemellanåt drar 
han till Frankrike eller Brasilien för att föreläsa om sina favoriter, Holberg och 
Kierkegaard. Men fast han är så lärd och internationellt uppburen, skriver han 
förbluffande enkelt, fullkomligt klart, konkret och begripligt – utan en tillstym-
melse till lärdomshögfärd. Särskilt på senare år har enkelheten blivit hans rikt-
märke. Det är inte förbjudet att vara pedagogisk, folklig eller underhållande, 
menar Billeskov Jansen. Men det är strängt förbjudet att ha tråkigt! Humaniora 
är nämligen – och skall vara – det roligaste som finns.14

När Billeskov Jansen fyllde sjuttiofem år härförleden, avlossade Politikens 
förlag en hyllningssalut genom att utge ett monumentalt enmansverk, Verdens-
litteratur Billeskov Jansen. Två hundra fyrtioåtta danska kronor fick den läsare 
betala som ville ta del av kanonaden. Men så fick han i gengäld fyra hundra 
sidor god litteratur om världens bästa litteratur på köpet. Här träder inget för-
fattarkollektiv i verksamhet av det slag som vi brukar påträffa i samband med 
utgivningen av litteraturhistoriska översiktsverk i Sverige. I stället rör det sig om 
enmansteater, om en enda författares väldiga och vådliga företag att överblicka 

14 En antologi av hans essäer, utgiven av sonen Janus Billeskov Jansen och litteratur-
professorn Hans Hertel, bär den talande titeln Det er forbudt at kede sig. En rejse med F.J. 
Billeskov Jansen 1907–2002, Khvn: C.A. Reitzel, 2003.
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några årtusendens litterära utveckling. Billeskov Jansen gör det med besked och 
utan alla betänkligheter, alltifrån Gilgamesh och Gamla Testamentet fram till 
Jean-Paul Sartre och Gabriel García Márquez. Ambitionen är att skriva folkligt 
och förnuftigt men samtidigt att stanna upp inför de diktverk som följt Billes-
kov Jansen under ett långt liv och som han lärt sig att tycka om eller älska. Och 
det sista är naturligtvis ett villkor för hela företagets genomförande, i annat fall 
hade uppgiften varit honom övermäktig. Men med kärlek går nästan allting, ty 
i kärlekens väsen ligger just att den förutsätter och kräver ett urval.

Med all tänkbar respekt för sådana kärlekens gärningar kan man till en början 
dock gripas av den vanvördiga misstanken, att Billeskov Jansen måtte ha lyckats 
lära sig älska anmärkningsvärt många av de litterära mästerverk, som brukar 
paradera också i mer ordinära handböcker. Nästan alla klassiker och odödliga 
mästare finns nämligen med, från Homeros över Shakespeare och Racine fram 
till Borges, Laxness och Senghor. Att döma av den intervju som Politiken ägnade 
författaren i samband med bokens utgivning (27 sept.) har Billeskov Jansen sin 
egen definition på begreppen: ”En klassiker er et digterværk, der læses frivilligt 
efter 50 år, og hvis det samme sker efter 200 år, er digteren udødlig. Sådan er 
det.”

Men ser man närmare efter, står det likväl klart, att författaren inte älskar 
alla diktare lika mycket. Han har sina stora favoriter men också sina inte fullt så 
stora. Med verve berättar han om den ”samling av små böcker”, som går under 
namnet Bibeln. Bibelkunskap finner han oundgänglig. Platon, de grekiska tra-
göderna, de romerska historieskrivarna, de lärda renässanshumanisterna, alla får 
de också sin vederbörliga tribut. Men allt eftersom kapitlen hopar sig, urskiljer 
man små lustiga egenheter. Strindberg och Ibsen får nöja sig med nio rader var-
dera, under det att däremot Saint-Simon – hovlivets flitige skildrare från Ludvig 
XIV:s och Ludvig XV:s Versailles – får ett helt litet porträtt. Men så skildrar ock-
så denne Saint-Simon eller omnämner 7. 800 personer ur sin franska samtid, 
medan däremot en sådan bjässe som Balzac i sin Mänskliga komedi bara hinner 
ta befattning med futtiga 3. 000 personer. 

Över huvud framträder en viss slagsida i framställningen till förmån för 
fransk vitterhet: Montaigne, Pascal, Corneille, Racine, Molière fram till Mon-
tesquieu, Voltaire, Diderot och Rousseau ägnas påfallande stor och grundlig 
uppmärksamhet. Och man anar, att det är till Paris som Billeskov Jansen förlorat 
sitt hjärta. Någonstans här, i skildringen av Montaignes skepsis och leende ironi 
eller Pascals och fransk-klassikernas brottning med passionernas välde – hos Ra-
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cine inte minst den tragiska passion som heter obeslutsamhet! – når författaren 
en av sina höjdpunkter. Det hindrar inte, att han också lägger ner stor möda 
på att utreda likheterna i människosyn mellan François Mauriac i Ormboet och 
den Kierkegaard, som skrev Sygdommen til Døden eller Kjerlighedens Gjerninger.

Vid sammanhängande läsning frapperas man av en egenhet. Billeskov Jansen 
berättar alldeles ogenerat innehållet i de texter som han kommit att gilla. Han 
berättar ”vad som händer”, rakt fram och utan hymlande. Han håller sig inte för 
god att återge intrigen i Andromaque eller handlingen i Anna Karenina. Och han 
kryddar gärna sin text med talande citat och små terminologiska utredningar. Ty 
läsaren skall ordentligt lära sig och veta vad ord som ”bibel”, ”scen” eller ”Wahl-
verwandschaft” egentligen betyder. Basta! I förstone kan framfarten tyckas en 
smula skolmästaraktig och banal. Men enkelheten är i detta fall av det sinnrika 
slaget och rymmer ett raffinemang som man blir varse först vid noggrann läs-
ning. Billeskov låter diktarna avslöja sig själva, sin människosyn och sin formella 
egenart genom att med torr precision återge vad de sagt eller vad de berättat om. 
Återhållsamt och diskret och ofta ironiskt tar hans ymniga referat och citat – på 
indirekt väg – fram de olika periodernas människouppfattning. Egentligen är 
det just förändringarna i människosynen under olika epoker, de skiftande upp-
fattningarna rörande ”människans villkor”, som utgör den röda tråden i boken 
och vad som intresserar Billeskov Jansen allra mest. Genom att sammanföra 
Gilgamesh, Bibeln och Konfutse får han fram trollkraften hos den mytiska tid, 
då gudar ännu vandrade på jorden. Han övergår därpå till att skildra grekerna 
i ödets våld. Under medeltiden hittar han en litteratur som ställer Gud i cen-
trum, under renässansen däremot människan. Och i kapitlen om 1600-talet 
fästes uppmärksamheten på ett originellt vis vid passionerna, som livgivande 
och livshotande makter. 

Så fortgår färden ända fram till Freud, Marx och Kierkegaard med allt vad 
de åstadkommit av djuppejling i själsliv och samhällsliv. I vår egen tid hotar 
människokunskapen att sprängas i stycken, att fragmentiseras, atomiseras, ”de-
partementaliseras”. Specialisterna kommer dagligen till tals men talar alltför ofta 
förbi varandra. Helhetsöverblicken saknas och inte för intet, menar Billeskov 
Jansen, handlar de sista decenniernas litteratur rätt mycket om alienation och 
sökande efter en identitet. 

Som synes finns det betydande spännvidd i frågorna. Men stora perspek-
tiv ger sin rymd åt framställningen, utan att för den skull detaljerna försvin-
ner ur blickfältet eller de personliga idiosynkrasierna. Jag har fäst mig vid att 
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Kierkegaards ande svävar över påfallande många av sidorna. Redan i avsnittet 
om Sokrates dyker han upp, ty Kierkegaard var ju djupt fascinerad av Sokrates 
samtalskonst och förmåga att på ett ironiskt vis ställa ”udsugende spørgsmaal”. 
Racines uppfattning av Nero jämförs med Kierkegaards, när dramat Britannicus 
kommer på tal. Och Jonathan Swifts morgon- och aftondagbok Journal to Stella 
utpekas helt resolut och oväntat som förebild till ”Skyldig – Ikke Skyldig”-par-
tiet i Stadier paa Livets Vej. Samtidigt får man lära sig, att ”Förförarens dagbok” 
nog kan ha en mer liderlig förlaga i Choderlos de Laclos´ De farliga förbindelser-
na, medan Kierkegaards estetiker och demoniska människa äger sina motstyck-
en i Chateaubriands René och Lermontovs Petsjorin. Hur Platon, Proust och 
Kierkegaard var för sig betraktar minnets funktioner glömmer inte Billeskov 
Jansen att kommentera, när han ger sig ut på spaning efter den litterära tid som 
flytt. Och bakom Franz Kafkas verk spårar han naturligtvis överallt Søren Kier-
kegaards ironi och heta flämtningar.

Så fortgår lustvandringen genom hela världen och dess litteratur. Vid det 
danska riksarkivet brukar Billeskov Jansen tidigt om morgnarna spänstigt hop-
pa av sin cykel, punktligt på slaget. Sedan vandrar han med ynglingaraska steg 
genom trädgården fram till Det kongelige Bibliotek, där påskliljorna blommar 
så vackert om våren kring Søren Kierkegaards staty. Med cykelspännena i ena 
handen och manuskripten i den andra brukar Danmarks Schück, med blicken 
tindrande av ironi, hinna ställa en uppfordrande fråga, innan han försvinner in 
genom svängdörrarna: ”Ni har väl läst dessa goda böcker redan. Om inte, skyn-
da Er, innan det blir för sent!”

”Under strecket”, SvD den 17 november 1982.

Ost och metafysik i Danmark

Ungefär mitt på järnvägssträckan mellan Köpenhamns Hovedbanegaard och 
Louisiana-museet i Humlebæk ligger en hållplats vid namn Vedbæk. Från tåg-
fönstret ser orten ut som vilken dansk förstad som helst med villaträdgårdar och 
grönska. Men i dansk litteraturhistoria är det en hållplats att dröja vid. Här för-
samlades nämligen under 1940-talet den så kallade Vedbæk-parnassen till råd-
slag i Ole Wivels hus Bjørnebo vid Marienvej, här bodde såväl Thorkild Bjørn-
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vig som Bjørn Poulsen. Här fylkades kort sagt alla de legendariska författarna i 
kretsen kring tidskriften Heretica och Wivels förlag, Martin A. Hansen, Paul La 
Cour, Ole Sarvig, Frank Jæger, Erik Knudsen, Tage Skou-Hansen. Ibland kom 
Karen Blixen cyklande från Rungstedlund, svart och mager som en häxa men 
med afrikansk trolldom i blicken. Och ibland vallfärdade man till religionshis-
torikern Vilhelm Grønbech, som på den tiden bodde i Helsingør, i hedersbosta-
den norr om Marienlyst, där han vandrade i sin rosenträdgård upptagen av den 
hellenistiska religionens mysterier eller Goethes hedniska mysterievärld.

På tennis- och ridbanorna i Vedbæk sågs under 1940-talet också en gänglig 
yngling vid namn Knud Wadum Jensen, och kring honom doftade det ost. 
Knud Jensens far var nämligen framgångsrik grosshandlare i ost inom exportin-
dustrin. Även sonens liv kom att gå i ostens tecken. Med tiden rullade ostarna 
ut över hela världsmarknaden, medan miljoner danska kronor rullade in. Och 
för att göra något nyttigt av miljonerna började Knud Wadum att framträda 
som mecenat, vilket är en gammal god vana i det danska borgerskapet. Sålunda 
byggde han exempelvis alltemellanåt en villa åt husvilla poeter, så att de i lugn 
och ro kunde umgås i Vedbæk, träffas i villaträdgårdarna under stilla sommar-
nätter och ägna sig åt poesi eller metafysik. Ibland bjöd direktör Jensen – skulle 
jag förmoda utan att ha helt säkra bevis för saken – på vin och dansk camem-
bert. Så kom Vedbæk-parnassen till stånd.

Denna oförlikneligt danska kombination – ost för magen och metafysik för 
själen – tog sig också andra intressanta uttryck, allteftersom tiden gick. När 
ostexporten började bli för stor och världsmarknaden för trång, sålde Knud Wa-
dum Jensen en vacker dag hela sitt nedärvda ostföretag till amerikaner och fick 
som köpeskilling tio miljoner danska kronor. För den summan inköpte han ett 
större villaområde i Humlebæk samt åtskillig god konst, inte minst sådan som 
skapats av framstående och ekonomiskt trängda danska konstnärer. Så småning-
om lät han inreda hela det storslagna museum för modern konst, som i dag står 
där världsberömt under namnet Louisiana. Där kan man som bekant inte bara 
avnjuta skulptur och måleri utan också i en exklusiv konsertsal få lyssna till mu-
sik, höra litteraturföredrag, se film. Men kring Giacomettis skulpturer råder en 
stämning av strängaste metafysik, som egentligen bara kan motverkas genom ett 
besök i serveringen, där det går att inmundiga öl samt smørrebrød med pålägg 
av genuint dansk ost.

Om man vore marxist och ansåg att den ekonomiska basen helt och hållet 
bestämde den ideologiska överbyggnaden, skulle man naturligtvis jubla inför 
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denna hel- eller halvfeta ostlinje, vilken löper som rand genom dansk kulturhis-
toria, alltifrån tidskriften Heretica och Vedbæk-parnassen på 1940-talet fram till 
Giacomettis skulpturer på Louisiana i dag. Ost, metafysik och borgerskap, det 
går ihop som en kyrkräkning enligt alla ideologikritiska beräkningar. En annan 
fråga är det förstås, om sambandet är säkert eller bara tänkbart. Möjligheten 
finns, att Heretica skulle ha uppstått ändå eller att parnassen bildats i till exem-
pel Aarhus eller att Jensen inte hade tagit så bra betalt för gammal ost att han 
kunnat köpa en lämplig tomt för Louisiana. Möjligheterna är många. För att 
tro på ett nödvändigt orsakssamband fordras kanske just det som är svårast att 
mobilisera för den som inte är marxist, nämligen barnatro.

Vill man tränga djupare in i Vedbæk-parnassens, Hereticas och Louisianas 
förhistoria, finns det skäl att läsa Ole Wivels fascinerande memoarer, Romance 
for valdhorn (1972) och Tranedans (1975). Den kände poeten och förlagsman-
nen Ole Wivel, som under många år var verksam vid Gyldendals förlag, har pres- 
terat något av det mer levande och läsvärda som går att uppleta i självbiografisk 
väg i Norden. Tro bara inte för den skull, att böckerna utan vidare finns att tillgå 
på större svenska stadsbibliotek eller ens i våra universitetsbibliotek. Sverige som 
biblioteksland är som det är, eller nästan som Jan Myrdal brukar skildra det – 
provinsiellt och förhållandevis efterblivet. Nå, vill man få en lektion i Danmarks 
moderna litteraturhistoria, bör man alltså slå följe med Ole Wivel, som under 
ett långt liv lärde känna så många av Danmarks främsta författare. Med stor 
sakkunskap skildrar han en rad viktiga litterära miljöer, den danska motstånds-
rörelsen, den danska folkhögskolan, förlagsvärlden, konst- och litteraturkretsar-
na, universitetslivet och Studenterforeningen. Som kontakt- och kulturperson 
måste Ole Wivel ha varit en av Danmarks mest centralt placerade.

Inte minst behärskar han Hereticas historia, helt naturligt eftersom han var 
en av grundarna. Tidskriften utkom under sex år i slutet på 1940-talet och 
början på 1950-talet, närmare bestämt från 1948 till 1953, och var vid sidan 
av den svenska tidskriften 40-tal Nordens kanske viktigaste organ för den nya 
litteraturen. Men ambitionerna och inriktningen var annorlunda än i 40-tal. 
Fastän ordet inte förekom på den tiden, kan man säga, att Heretica stod för 
antipositivism. Medan de svenska fyrtiotalisterna i allmänhet bekände sig till 
pessimism och skepticism, hängav sig de danska författarkollegerna i Heretica 
åt stämningar av förväntan och förhoppning, med lätt religiösa eller åtminsto-
ne metafysiska förtecken. I den danska samtidskritiken raljerade man ibland 
över den adventsstämning som härskade i Heretica. Vad man där hoppades på 
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var en ny himmel och en ny jord, efter de nazistiska gasugnarna och ockupa-
tionsårens fasor. Men nydaningen skulle inte ske i hägnet av rationalism och 
framstegstro, ty ingenting ansågs mer misstänkt i Heretica. I en artikel i den 
första årgången kan man inhämta, hur Wivel rentav på det djärvaste vis kopplar 
samman framstegstro och nazism och ser den sistnämnda som en följdriktig 
utlöpare av den förstnämnda. I stället för allsköns hurtfrisk framstegstro och 
förträngd rationalism – till vilken räknades inte bara nazism och marxism utan 
också kulturradikalism i allmänhet och mer dogmatiska former av katolicism 
och universitetshumanism – ville man nu fälla en lans för det andliga, gärna på 
Kierkegaards personliga och existentiella villkor. Och för ordet! Ty att vördna-
den för människan och för livsmysteriet bara kunde främjas medelst litteratur, 
var Heretica-redaktörernas fasta förvissning.

Inte för intet vilar det en air av symbolism över rätt mycket av innehållet 
i Heretica. Åtminstone gäller det om Paul La Cour, som i sina berömda Frag-
menter af en dagbog hyllar bilden, symbolen, metaforen som en inkörsport till 
livsmysteriet. ”Billedet var aldrig Digtets Hjerne, men dets levende Hjerte”, kan 
det heta. ”Billedet er ikke Imitation. Det er selv en Verden.” Eller i en mycket 
betecknande aforism: ”Tanken er indespærret i Kausalsammaenhænget. Ato-
merne og Digtet benægter det. De argumenterer ikke.” Och kanske finns det 
rentav en traditionslinje bakåt i dansk litteratur, i så måtto att Heretica fortsätter, 
där Johannes Jørgensen och tidskriften Taarnet slutade år 1894. Åtminstone är 
detta Ole Wivels egen bedömning i inledningen till den antologi över Hereti-
ca-essayistik som utgivits i Gyldendals Ugleböcker 1962. Han citerar där en 
passage ur Johannes Jørgensens artikel om symbolismen i Taarnet och menar, 
att Heretica-kretsen strävar i liknande riktning. I svensk översättning: ”Uppåt är 
utsikten stängd för den moderna människan. Det finns ingenting att leva förut-
om det liv, där vi dagligen färdas, och det bör, enligt de nya rättrognas mening, 
heller inte finnas någonting annat. Människan är från och med nu inspärrad i 
en materiell och timlig värld – och när döden kommer, är alltihop förbi. Härav 
följer, att livet mer och mer känns som någonting inskränkt, trivialt, vardagligt, 
varmed man vågar handla efter lynne och lust. Men därmed glömmer man bort, 
att livet är ett under, en gåta, något heligt, som man måste leva i med vördnad. 
Den moderna bristen på moral är ett resultat av den moderna bristen på meta-
fysik. Men ännu finns det i vissa själar ett behov efter oändlighet, efter salighet, 
efter att leva i en meningsfull värld.”
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En religiös törst präglar mycket riktigt många bidrag i Heretica, man märker 
det hos medarbetare som Martin A. Hansen, Ole Sarvig och inte minst hos Ole 
Wivel själv. Och man frågar sig, om det någonstans i den svenska tidskriftsde-
batten under motsvarande tid skulle ha funnits naturlig plats för ett inlägg som 
Ole Wivels stora bekännelseessay ”Brev til en præst” (1951, nr 2 och 4). Han 
berättar här, oförbehållsamt och avslöjande, om hur han saknar en Gud som 
finns mitt i världen och inte bara som en dold eller tigande gudom. Vid Øde 
lilla lantkyrka ute på den västjylländska heden – ”denne lille rugende og taal-
modige himmelske Høne, pisket af regn och storm” – tycker han sig förnimma 
livets helighet. Det blåser en ödslig och stor vind genom denna essay, på en 
gång så fylld av tvivel och av tro, att man tycker sig hamna i omedelbar närhet 
av Søren Kierkegaard i dennes dagböcker eller av Martin A. Hansen i Løgneren.

Det är bara i sin ordning, att en svensk lyriker som Östen Sjöstrand sökte 
och fann hemkänsla i denna miljö, så starkt avvikande från det svenska 40-talet, 
och kunde vandra vidare på den väg som ledde honom in i tomism och katolsk 
existentialism. I olika omgångar under 1940-talet bodde Östen Sjöstrand i Kö-
penhamn, umgicks med Ole Sarvig och Martin A. Hansen och kunde i Heretica 
läsa Torben Dijnes introduktion i Gabriel Marcels franska existensfilosofi – för-
bisedd av svenskarna i stort sett, möjligen med undantag för en internationellt 
orienterad kritiker som Sven Stolpe – eller Emmanuel Mouniers egen presenta-
tion av personalismen. Ty betecknande nog stod dörrarna i Heretica öppna på 
vid gavel ut mot Europa och inte minst mot Frankrike. Under åren strax efter 
kriget betydde tidskriften åtskilligt som stapelplats för idéutbytet mellan Nor-
den och det övriga Europa.

Redaktörerna i Heretica avlöste varandra liksom kriserna inom Hereti-
ca-kretsen. Efter Thorkild Bjørnvig och Bjørn Poulsen följde en nyorientering 
med Martin A. Hansen och Ole Wivel, innan slutligen Frank Jæger och Tage 
Skou-Hansen trädde till. Som man kunnat vänta, rasade marxisterna över att 
Heretica inte var tillräckligt samhällstillvänd. När den vänster-intellektuelle 
Sven Møller Kristensen i tidskriften Dialog avlossat de tyngsta salvorna, utbröt 
stora grälet, där Martin A. Hansen försvarade Heretica-hållningen med att meta-
fysikens talesmän i Heretica från början förutsatte samhället som bekant. Alltså 
behövde man inte skriva om det. Men så småningom klättrade man upp ur skyt-
tegravarna och upptäckte, som Sven Møller Kristensen fyndigt uttryckte saken, 
”at fjenden ogsaa var en slags mennesker”. Kanske drack man rentav vin och åt 
dansk camembert tillsammans? Ty så brukar ju de intellektuella handgemängen 
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ofta sluta i Danmark. Metafysiken finns och måste finnas, om livet inte skall 
bli trist och trivialt. Men den får också ha sina gränser, och i ett visst ögonblick 
tar gärna den matglada fysiken över. Ost och metafysik ingår gärna, som sagt i 
ett nära och dialektiskt produktivt förhållande med varandra i Danmark. Och 
sämre förhållanden kan man kanske tänka sig.

”Under strecket”, SvD den 13 juni 1983.

Ibsen penetrerad i sina drömmars Skien

Vad betyder Henrik Ibsen i det norska nationalmedvetandet? Vad betyder han 
i världsdramatiken? Och hur uppfattas han i forskningen? Frågorna var många 
och svaren likaledes, när sjuttiotalet forskare från tre världsdelar nyligen träffa-
des vid det fjärde internationella Ibsensymposiet. Sammankomsten var förlagd 
till Sydnorge, närmare bestämt till Ibsens födelsestad Skien. Och någon annan 
mötesplats var för året knappast tänkbar. Ty det är ju i år etthundrafemtio år 
sedan Henrik Ibsen såg dagens ljus just i Skien, huvudstad i Telemarks fylke. 
Stockmanngården i hörnet av Telemarksgaten och nuvarande Henrik Ibsens gate 
står visserligen inte längre kvar. Den strök med i den stora branden 1886. Men 
eljest ligger många hus kvar med anknytning till Ibsens barndom och ungdom. 
Främst tänker man på sommarstället Venstøp, den vackra gården i Gjerpen norr 
om staden, som kom att bli familjens permanenta bostad i samband med den 
ekonomiska katastrofen.

Telemarken i maj månad är ett inbegrepp av livets hela ljuvlighet. Blomman-
de vita fruktträdgårdar, gnistrande sol över spegelblanka havsfjordar, ymnig grön-
ska i dalarna. Man kommer dit efter tre timmars tågresa från Oslo, och när man 
anländer till det nyinvigda Ibsenhuset i Skiens centrum, där norska stjärnskåde-
spelare spelar Ibsen på Norges största teaterscen, tycker man sig ha varit med om 
alltihop förut. Parallellen finns i Shakespeares England. Just vad Stratford-on-Av-
on är för Shakespeare, försöker Skien vara eller bli för Henrik Ibsen. Ibsenhuset 
vill vara en motsvarighet till Shakespeare Memorial Theatre i Stratford, en bränn-
punkt och mötesplats för den stora dikten på de tiljor som föreställer världen.

Det är ett slags senkommen gottgörelse som köpstaden Skien därmed åstad-
kommit gentemot sin store son. Ty under sin livstid for Ibsen illa i Skien. Sedan 
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han år 1843 lämnat staden, återvände han inte mer än en enda gång, för att tigga 
ihop pengar till fortsatt utbildning. Men i sina hemliga drömmar måste han 
under de långa utlandsåren ofta ha återvänt. Man ser det i hans dramatik, där 
ortnamn och miljöer från hemstaden ständigt dyker upp.

Hatkärleken till Skien motsvaras av en hatkärlek till Norge som löper som 
en röd-blå-vit ränning genom hela Ibsens produktion. Att avslöja bakgrunden 
till denna hatkärlek, är inte lätt. Ändå vet norrmännen betydligt mer om Henrik 
Ibsens förhållande till Skien än vad engelsmännen vet om Shakespeares förhål-
lande till Stratford-on-Avon. Mycket av materialet finns samlat i Einar Østvedts 
bok Henrik Ibsen og hans barndomsmiljø, lagom utkommen till jubiléet. Här ges 
en redovisning av Ibsens tidiga levnad. Bland annat får man klart för sig, att 
forskningen avsevärt överdrivit föräldrahemmets ekonomiska förfall. Konkurs i 
rent teknisk eller juridisk mening gjorde diversehandlaren Knud Ibsen aldrig, en 
sådan skulle på den tiden ha medfört förlust av de medborgerliga rättigheterna. 
Men han handskades oförsiktigt med sitt brännvinsbränneri och misslyckades 
med att spekulera i trävaror och kryddor. Ännu när han på grund av motgångarna 
i affärslivet börjat sälja sina egendomar inne i Skien och övergått till att bo på sitt 
”lyststed” Venstøp, levde han över sina tillgångar och helt ståndsmässigt. Den 
blågrå låga manbyggnaden, uppförd i stilren empire och med hänförande utsikt 
över dalen nedanför, ger oss sentida besökare snarast ett intryck av överklass och 
överdåd. Här roade man sig i omgivningarna med både jakt och kägelspel. Käl-
lorna vittnar om ett uppsluppet sällskapsliv, en smula i stil med kavaljerernas på 
Ekeby. Men naturligtvis underminerades Knud Ibsens ekonomi efterhand. Bland 
annat fick sonen Henrik aldrig göra bruk av sitt goda läshuvud och gå i Skiens 
latinskola. I stället fick han snällt hålla till godo med en enklare privatskola.

Tidvis umgicks Henrik Ibsen som barn med de jämnåriga på Fossums huvud-
gård i närheten, ett gods med tycke av slott. Där residerar för närvarande familjen 
Løwenskjold i en bygd med uråldriga brukstraditioner. Järnmalm och skog har 
skapat Fossums rikedomar. Nere över älven går en spång, och plötsligt tycker 
man sig kliva rakt in i Ibsendramatiken. Det måste vara på just den spången som 
Rosmer och Rebecka företar sin dödsvandring i dramat Rosmerholms sista akt.

Liknande déjà vu-förnimmelser drabbar besökaren redan på Venstøp. När 
man kommit upp på vinden på husets andra våning, befinner man sig ett tu tre 
inne på Vildandens berömda ”mørkeloft”. Det är enligt scenanvisningarna ”et 
stort, langstrakt uregelmessig loftsrom med kringelkroker og et par frittstående 
skorstenspiper. Det er takglugger, hvorigjennom et klart månlys faller inn over 
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enkelte deler av det store rom, andre ligger i dyp skygge.” Henrik Ibsens syster 
hette Hedvig, och gamle Ekdal har många drag gemensamma med Ibsens egen 
far efter den ekonomiska kraschen. Så har diktaren från sin vistelse i Italien all-
deles tydligt vävt samman minnesbilder av människor och miljöer i Skien, när 
han skapade ett av världsdramatikens mest symboltyngda skådespel.

Från födelsen till döden fick man följa Henrik Ibsen under denna sympo-
sievecka och detta i nästan bokstavlig mening. Ty i Ibsenavdelningen på Brekke 
Fylkemuseum kunde man till och med studera sovrummet, där han dog. Den 
spartanska och karga inredningen i detta sovrum säger mer om hans ensamhet 
och puritanska livsskräck än alla dramerna tillsammans. Men i de många föreläs-
ningarna skymtade man också triumfens och livsglädjens stora ögonblick, hans 
levnads höjdpunkter som skapande konstnär. Särskilt Gengangere, Rosmersholm 
och John Gabriel Borkman gjordes till föremål för analys, ur social, psykologisk 
och existentiell synvinkel.

Symposiets ansvarige ledare, professor Daniel Haakonsen från Oslo univer-
sitet, kunde glädja sig åt föreläsningar, vetenskapliga uppsatser och diskussions-
inlägg från alla världens hörn. Här höll japanska professorer föredrag om Ibsens 
betydelse i nutida japansk dramatik, här fanns representanter för vetenskap och 
teater i Sovjetunionen, Tjeckoslovakien och Östtyskland. Amerikaner och ka-
nadensare, somliga alldeles nyligen anlända från en Ibsenkongress i Vancou-
ver, bänkade sig sida vid sida med engelsmän, fransmän och tyskar. Tydligast 
dominerade som vanligt engelsmännen, vilkas Ibsenstudium och Ibsenforsk-
ning bedrivs med påfallande stor energi. En av symposiets höjdpunkter bildade 
sålunda en paneldiskussion mellan medicinprofessorn och psykiatern Derek 
Russel Davis och den unge regissören och drama-professorn David Thomas, 
båda utbildade i Cambridge och numera verksamma vid University of Bristol. 
Särskilt den sistnämnde formulerade vältaligt sin övertygelse, att Rosmersholm 
noga taget är ett så mångtydigt drama, att det kan tolkas både som ett slags ex-
istentialistisk tragedi och som en eskapistisk fantasi. Enligt det ena synsättet blir 
Rosmer och Rebecka människor som rätt uppfattat sin situation och som till sist 
träffar ett autentiskt val, när de väljer en gemensam död. Enligt det andra blir de 
människor som är oförmögna att uppfatta sin livssituation korrekt. De famlar 
och handlar i ”bad faith”. Oförmögna att klara upp härvan av livsillusioner, 
måste de till sist gå under. Det ankommer, menade Thomas, på den enskilde 
regissören att välja mellan dessa tolkningar. Ibsen har lämnat åt eftervärlden och 
teaterns folk att själva välja läsart.
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Betydligt mer utrymme fick politiken och de sociala förhållandena i diskus-
sionen av John Gabriel Borkman, som ju är en exponent för den industriella grün-
derperioden i Norges 1870-tal. Borkman offrar sin själs älskade för en bankchefs-
post, och naturligtvis kan detta svek – som professor Horst Bien från Greifswald 
med marxistisk schwung demonstrerade – ses som determinerat av de samhälle-
liga villkoren. Borkman blir en pengarnas och maktlystnadens slav, varmed hans 
känsloliv perverteras. Men samtidigt är förstås John Gabriel Borkman ett drama 
om skuld och ansvar. När Ella Rentheim riktar sin anklagelse mot Borkman för 
att ha förskjutit henne, sker det med en av Ibsen-dramatikens mest berömda och 
innebördsmättade repliker: ”Den store nådeløse synd, – det er den synd å myrde 
kjærlighetslivet i et menneske.” I en utmärkt televisionsföreställning, som sändes 
från Oslo samtidigt som symposiet pågick i Skien, framställdes Ella Rentheim av 
skådespelerskan Wenche Foss. Med små medel framsuggererade hon en ohygg-
ligt förtätad stämning, när hon uttalade den berömda repliken. Här var kärleks-
parets öde inte förutbestämt av några samhälleliga villkor, ingenting avgjort på 
förhand. Här var Borkman fri att älska den kvinna som älskade honom eller att 
förkasta henne. Och att han sade nej till henne som älskade honom, det var just 
den oförlåtliga synden – synden utan nåd.

Något svårare att följa var den kanadensiske professorn Charles Lelands för-
sök att läsa in katolsk filosofi, närmare bestämt tomism, i John Gabriel Bork-
mans livsöde. Den norske Ibsenforskaren Fredrik Juel Haslund formulerade 
nyttig kritik av djupsinnigheterna genom att noggrant analysera handlingsför-
lopp och karaktärer. Så menade han till exempel, att en ensidig inriktning på 
John Gabriel Borkman otillbörligt förbiser andra viktiga inslag i texten, framför 
allt spelet mellan Gunhild Borkman och Ella Rentheim och de ungas frigörel-
seförsök. Haslund ville alldeles tydligt göra rättvisa åt Ibsens sceniska avsikter, 
det vill säga uppfatta dramat som ett partitur för teatern och söka fånga den 
balans som varje uppförande kräver. Nog för att Ibsen var road av idéer och 
psykologi, men man får inte glömma att han först och sist var teatertekniker, 
en scenkonstens hantverkare. Man påmindes härom också när Utrechtprofes-
sorn Egil Törnqvist, fostrad och utbildad i Uppsala, ägnade dramat Gengangeres 
upplösning en mönstergill och klargörande genomgång. Med ett uppbåd av 
mycken lärdom från Aristoteles till Strindberg lyckades han frilägga de många 
tolkningsalternativen och den hart när ofattbara komplexiteten i Gengangeres 
problematiska slutscen.
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När symposiets många Ibsenexperter bevittnade ett uppförande av Gengang-
ere samma kväll, uppstod emellertid tvekan om de dramatiska avsikterna. Fru 
Alving tappade morfintabletterna och åskådarna visste aldrig riktigt, om hon 
skulle hitta dem igen. Lika besynnerligt var det att Osvald alltemellanåt dånade 
och låg avsvimmad på golvet. Skall han få upp korken? Eller måste vi hjälpa till? 
undrade publiken med stigande otålighet. Den sortens tvekan och tövan må 
vara på modet i nutida teater men föranleder kanske komplikationer av annan 
art än sådana som Ibsen avsett.

Men månen lyste ändå vackert över Skiens omgivningar, och all världens Ibsen- 
expertis var rörande överens om att festföremålet var den störste i världen, i varje 
fall näst efter William Shakespeare. När retoriken flödade som vackrast över mid-
dagsborden, kunde man i andanom höra Arnulf Øverlands sarkastiska viskning:

Vi satt på våre haler,
omkring et mektig bord,
og hørte femti taler
om Ibsen som var stor – 

Men just sådan är storhetens lott här i världen: att prisas och att häcklas. Om 
Henrik Ibsen själv hade varit till städes, skulle ha fömodligen ha uppskattat både 
festtalen och sarkasmerna. Tvesyn var han inte främmande för, köpmanssonen 
från Skien.

”Under strecket”, SvD den 12 juni 1978.

Det poetiska jaget från  
Oxenstierna till Tegnér

Det brukar ibland sägas, att vårt land saknar en litterär essäistik av det tradi-
tionsmedvetna slag som är till finnandes ute i de stora kulturländerna. Litte-
raturkritik är i Sverige först och främst dagskritik ägnad åt nutida litteratur. 
Men i till exempel England är det ingalunda ovanligt, att kritiker skriva långa 
och lysande essäer om Shakespeare, Donne, Pope, Swift och Coleridge. Inom 
denna genre av ”literary criticism” brukar värderingarna stå i centrum. Varför är 
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William Shakespeare en så framstående diktare? Varför är John Donne alltjämt 
läsvärd? 

Man skulle ibland önska, att Sverige och svenskarna höll sig med en kritiker-
kår, som på motsvarande vis kunde klargöra sitt förhållande till Columbus och 
Stiernhielm, till Bellman och Kellgren, till Atterbom och Stagnelius. Men om 
inte litteraturhistorikerna vid universiteten slår vakt om den litterära traditio-
nen, hur skall man då kunna begära, att kritikerna i dagspressen gör det? Och 
i ett tidevarv, då Universitets- och Högskoleämbetet i beställsamt nit gör sitt 
bästa för att utplåna de sista resterna av litterärt vetande hos landets lärare – jag 
tänker naturligtvis på den undermåliga svensklärarutbildning som man ämnar 
introducera för skolans behov – får man kanske inte vänta sig, att bokförlag och 
läsekrets skall ägna klassikerna någon större omsorg.

Liksom för att rida spärr mot tidens beskäftiga aktualitetsjäkt och bjuda vårt 
tilltagande kulturförfall motstånd läggs i dag på bokhandelsdiskarna en mäktig 
volym av Horace Engdahl med titeln Den romantiska texten. En essä i nio avsnitt 
(Bonniers). Det är en märklig bok för att vara skriven i Sverige, den betecknar 
något av en sensation även för litteraturhistorikerna av facket. Ty här påträffas 
just en ung kritiker som kärleksfullt umgås med sina klassiker och som med 
inträngande allvar, intellektuell energi och insiktsfull kunnighet dröjer vid en 
rad texter ur vår vitterhets förflutna. I tur och ordning mönstras Johan Gabriel 
Oxenstierna, Johan Henrik Kellgren, Thomas Thorild, Bengt Lidner, Erik Johan 
Stagnelius, Carl Jonas Love Almqvist och Esaias Tegnér. Huvudsyftet har varit 
att följa ”skrivsättets” förändringar från upplysning och klassicitet fram till för-
romantik och romantik.

Någon fast ämnesfixering bjuder väl boken inte på, men en sådan behövs 
heller inte i en essä, förutsatt att den ägnas intressanta frågor. I första hand 
söker Engdahl följa, hur det poetiska jaget presenterar sig självt i texterna, hur 
det umgås med ett du, med sin tänkta publik, med allmänheten. Men det är 
för den skull inga litteratursociologiska publik- eller konsumentundersökningar 
Engdahl bedriver. Snarare är det jagets och tilltalets roll i själva ordkonstver-
ket som ställs i centrum. Och under denna jag-promenad eller egotripp hin-
ner författaren också att skildra fantasirummets förvandlingar, tidsbegreppets 
användning, språkkonstverkets relationer till verkligheten och mycket annat. 
Någonstans på vägen från Oxenstierna till Tegnér, närmare bestämt hos Thorild 
och Kellgren, inträffar det som Horace Engdahl egentligen är på jakt efter: det 
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romantiska jagets födelse, dess förmåga till ett nytt seende, en ny litterär teknik, 
en ny skapelse.

Eftersom författaren är kommen ur kretsarna kring den famösa tidskrif-
ten Kris, gick undertecknad till läsningen med vissa onda aningar. Skulle man 
månntro återigen dränkas i ett skyfall av litteraturteoretisk jargong? Skulle man 
återigen bli vittne till kaskader av pretentiöst tungomålstalande? Men till all 
lycka blev helhetsintrycket efter avslutad läsning ett annat och vida fördelakti-
gare än jag befarat. Nog för att Engdahl i förbifarten mobiliserar både Jacques 
Derrida och Paul de Man för att kunna tolka sin Thorild. Och nog för att han 
kan slira ut i subtil skönandlighet, såsom när han i ett för övrigt mycket givan-
de Stagneliuskapitel vill demonstrera desillusionens ögonblick i poetens texter: 
”Skriften är alltid efter detta ögonblick, som inte ingår i textens berättande tid, 
utan är ett veck, där en existens försvinner för att efter vecket vara en annan. 
Det är en tidpunkt vi aldrig kan bevittna, eftersom textens Före bara kan ta form 
som en föreställning alstrad i dess Efter. Brottet har alltid redan skett.” Eller, när 
han i en krystad formulering vill fånga kvintessensen i fru Nordenflychts dikt 
”Ensligheten”: ”Texten bygger ut ett slags föreställningsyta, som ordet jag sedan 
provisoriskt kan peka tillbaka på, och som då ger detta skugglika pseudotecken 
en lånad semantisk kropp.”

Men det är bara fläckvis som dylik halka av intellektuellt snömos uppträder. 
Om man vid sådana farliga ställen frikopplar och låter bli att bromsa, glider 
man snabbt förbi eländet och hittar en fast mark av begriplighet, låt vara att 
färden ofrånkomligen försiggår genom en ganska krävande och mödosam ter-
räng. Till de vinnande dragen i framställningen hör inte minst författarens val 
av genre. Ty det är givetvis stor skillnad på att skriva en vetenskaplig avhandling 
som urartar i subjektiv essäistik och att skriva allvarliga essäer, som tillför även 
litteraturforskningen viktiga rön och iakttagelser. Horace Engdahl har gjort det 
senare, vilket skall räknas honom till heder.

Författaren tar sin utgångspunkt i Oxenstiernas skildring av Morgonen i Da-
gens stunder och visar, hur det inte i och för sig är ämnet – morgonrodnaden och 
solens uppgång – som i denna dikt är poetiskt utan snarare sättet att framställa 
naturens under. Det är konsten att parafrasera iakttagelserna som i Oxenstiernas 
tidevarv är det viktiga, omskrivningarna följer klassicitetens givna smak- och 
genrelagar. I Oxenstiernas och Kellgrens värld, bland grevar och baroner, var 
nämligen litteraturen lika fast normerad som kulturen i övrigt. Oskrivna och 
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inte sällan skrivna lagar föreskrev, hur man borde umgås med personifikationer, 
perifraser, mytologiska fiktioner och allegoriska grepp.

I regel var det inte på modet att torgföra sitt hjärtas lust och kval att skrynklas 
ned av obekanta händer, att föreställa jaget oförställt. I Kellgrens ”Mina löjen” 
påträffas snarare ett slags vikarierande jag, som kan översättas med ”man” el-
ler ”vi”, ett överklass- eller salongsjag, som elegant konverserar sin publik av 
införstådda gelikar, en bildad allmänhet. Till och med i erotiska dikter som 
”Sinnenas förening” eller ”Till Chloë” kläs det franka anropet – kom och ligg 
med mig! – in i en slöja av abstrakt retorik. Kellgren som retor och orator eller 
som ett erotiskt visjag, typiserat efter genren, är kort sagt inte helt och hållet sig 
själv. Först när den subjektiva känslan bryter fram i ”Den nya skapelsen”, får 
det retoriska systemet ge vika för något nytt: ett jag med fastare konturer träder 
fram, som i berättande form och med minnets hjälp – romantikens typiska 
konstgrepp! – återger mötet med den älskade. Nya himlar och ny jord springer 
fram. Förlamning och blindhet får ge plats för liv och friskt seende. Naturens 
tecken blir läsliga och meningsfulla.

I Oxenstierna- och Kellgrenpartierna meddelar författaren kanske inte fullt 
så många uppseendeveckande rön och sensationella nyheter, som han själv in-
billar sig. I alla händelser tycker man sig ha hört det mesta förut, fastän Engdahl 
säger det annorlunda och oftast bättre. Mer spännande och kontroversiell tycks 
mig hans Thorildtolkning, där han med suveränt nedlåtande slängar åt den 
idéhistoriska forskningen gör gällande, att det egentligt nya hos Thorild alls inte 
är hans ideologiska ärende utan hans skrivsätt. Ty när Thorild i gestalt av ”den 
Vise” – i sådana texter som ”Om hösten 1785” eller ”Scene” (1792) – ligger 
på mage ute i Mälarnaturen och njuter av sig själv, i stället för att som popula-
sen i städerna spisa middag, är det verkligen det isolerade jagets verklighet som 
anmäler sig, självhärligt och självironiskt på samma gång. Först i Passionerna, 
där poeten i ständigt nya anrop och upprepningar besjunger den kraft som ge-
nomströmmar naturen, skruvar han upp sig till en ljusextas, som hotar jagets 
identitet. Här, menar Engdahl högst originellt och överraskande, föregriper han 
solsångaren Tegnér.

Djärvt men tänkvärt spelas mot detta orfiska diktarpar ut Bengt Lidner, 
som i likhet med Almqvist tillämpar en huvudsakligen teatralisk berättartek-
nik. Hallucinationer och febersyner jagar varandra på Lidners inre teater, me-
taforer och allegoriska figurer ges självständigt liv. Jordbävningen i ”Grefvinnan 
Spastaras död” drabbar inte i första hand Messina utan långt mer diktarjaget, 
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och det är på det förskräckta reporteransiktet som vi kan avläsa effekterna och 
affekterna. Medan strategin att skapa ett fantasirum med obegränsade förvand-
lingsmöjligheter hos Lidner består i upprättandet av ett dramatiskt nu, där ja-
get är huvudaktör, intar Atterboms diktarjag ofta en kontemplativ position på 
långt och betryggande avstånd – minnets eller fantasiens – från själva skeen-
det. Minnesrunor, Lycksalighetens ö och Fågel blå får lämna belägg för tanken, 
att ”jaget hos Atterbom bara existerar som fantasiernas bärare”. Men därmed 
uppstår också en osäkerhet om diktens verklighetsanknytning. Ett skimmer av 
tvetydighet omstrålar Atterboms visioner – är det verklighetsefterbildningar 
eller bara önskedrömmar? – och mycket riktigt låter poeten gärna dränka Astolfs 
drömvärld i ironi.

Av de mättade kapitlen om Stagnelius, Almqvist och Tegnér sätter jag utan 
tvekan det om Stagnelius främst. Skickligt dröjer Engdahl vid ett återkomman-
de mönster i Stagnelius lyrik. Ty antingen Liljor i Saron-skalden skildrar förlus-
ten av barndomen, fallet ner från idévärlden eller brytningen med den älskade, 
är det gärna den stora desillusionen som skär hans texter i två halvor. Med ett 
slags sorgsen objektivitet står Jaget kvar och berättar i efterhand om fallet från 
paradiset ner i öknen. Med många träffande formuleringar återger Engdahl 
nihilismens verkningar hos den skald som förklarade Kaos vara granne med 
Gud. Men möjligen går han också för långt och reducerar väl geschwint och 
lättfärdigt religiositeten i Martyrerna till blott och bart desperat efterrationalise-
ring och utbrott av tom fåfänga.

När Horace Engdahl tycker sig kunna avläsa ironi i berättarjagets objektivi-
tet hos Stagnelius, känner jag mig inte alltid övertygad. Betydligt mer tvångsfritt 
handskas han då med den ironiska tvetydigheten i Almqvists Murnis, Amorina, 
Drottningens juvelsmycke och Songes. De osäkra verklighetsreferenserna i Alm-
qvists fiktionsvärld har fått en suggestiv tydning i denna bok. Men även självaste 
”Epilogen” av Tegnér får tjäna som exempel på den romantiska textens förmå-
ga till självförstörelse. När Engdahl ställer frågan, vad speglar och kristallstä-
der egentligen betyder i Tegnérs poesi eller allvarligt analyserar spörsmålet vad 
spegeldäcket står för i ”Skidbladner”, suggererar han fram den överraskande 
slutsatsen, att kraften och klarheten kanske var mindre klassiskt stabila, mer 
romantiskt porösa än vi hittills föreställt oss.

Horace Engdahls bok svämmar över av friska uppslag och fängslande infall, 
somliga naturligtvis äventyrliga och anfäktliga, andra trovärdiga och övertygan-
de. I all sin skenbara anspråkslöshet är boken storartat anspråksfull, på gott och 
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ont. Sålunda tycks författaren förutsätta, att vi alla äger Thorilds och Lidners 
samlade skrifter hemma i bokhyllan eller åtminstone har ett universitetsbiblio-
tek inom räckhåll. Ty här kommenteras i parti och minut, galant och elegant, 
hekatomber av dikter som aldrig hinner citeras eller ens refereras. Men om så-
dana hinder kan betvingas, ger läsningen gott utbyte och är mycket bildande. 
Ty liksom självaste mäster Auerbach i Mimesis har denne kritiker givit sig i kast 
med de svåraste texter och givit sig tid att idka närläsning. Framför allt blir man 
nästan ung på nytt vid läsningen av en bok, där paradnumren i forna tiders mo-
dersmålsundervisning – ”Grefvinnan Spastaras död” och ”Krigssång för skånska 
lantvärnet” – tas fram på nytt och dammas av under idel kärleksbetygelser. Vem 
hade trott att vår ungdom skulle umgås så vördnadsfullt med de gamle? Und-
rens tid är förvisso inte förbi.

”Under strecket” SvD, den 14 november 1986.

Eyvind Johnson i Berlin och Paris

Den 11 oktober 1921 smög sig Eyvind Johnson som osedd fripassagerare om-
bord på lastfartyget Sydsvan, vilket kort senare lämnade Stockholms frihamn 
med destination Holtenau på den tyska Östersjökusten. Mycket pengar bar han 
inte på sig, 37 kronor i tyska mark och 1,25 kronor i svenskt mynt. Men i 
gengäld medförde han Strindbergs Sömngångarnätter på vakna dagar i en enkro-
nasvolym, vidare Dan Anderssons Svarta ballader, Baudelaires Les fleurs du mal 
samt några grammatikor. Tillsammans med ett par andra fripassagerare sökte 
han sig snabbt ner i botten av skutan för att undgå visitation. Där låg han 
framme i fören och frös i sju timmar. Men vedermödorna fick ett lyckligt slut, 
och seglatsen gick efter beräkning. De närmare omständigheterna är oss be-
kanta bland annat genom ett brev, som Eyvind Johnson riktade till vännen och 
författarkollegan Rudolf Värnlund, när fartyget hunnit strax söder om Öland 
och som han postade vid framkomsten till Kiel. Då hade brevskrivaren av den 
vänlige kocken ombord utspisats med tysk surkål, korv och makaroner och fått 
tillfälle att läsa Strindberg ostörd. Brevet finns för övrigt i sin ursprungliga lydel-
se återgivet på sidan 41 i romanen Romantisk berättelse (1953). 
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År 1921 anträdde alltså Johnson färden ut i Europa, med vissa avbrott kom 
han att stanna ute på kontinenten under decenniets fortsättning. Under åren 
1921 till 1923 vistades han i Berlin men företog avstickare till Ruhrområdet 
och till Paris, bland annat under en längre period på hösten 1922. Under delar 
av året 1924 och på våren 1925 återfinner vi honom hemma i Sverige, närmare 
bestämt i Boden och Näsberg. Från april det året är han åter bosatt i Berlin. Och 
från hösten 1925 slår han ner bopålarna i Paris, där han 1927 ingår äktenskap 
med norska medborgaren Aase Christoffersen, bördig från Trondheim. Paret får 
följande år ett barn, sonen Tore. I samband härmed bosätter de sig i en förstad 
ett par mil norr om Paris, inte långt från Versailles, S:t Leu-La-Forêt. Först i 
februari 1930 återvänder Eyvind Johnson för gott hem till Sverige.

Under 1920-talet gjorde Johnson sin debut som författare med novellsam-
lingen De fyra främlingarna (1924). I utlandet skrev han sedan fem romaner, Ti-
mans och rättfärdigheten (1925), Stad i mörker (1927), Stad i ljus – först utgiven 
i Victor Vindes franska översättning i Frankrike under titeln Lettre recommandée 
och senare på svenska (1928) – Minnas (1928) och Kommentar till ett stjärnfall 
(1929). Noga taget kan man till denna ungdomsproduktion också räkna Avsked 
till Hamlet, som utkom i Stockholm 1930 men som – också den – hade förfat-
tats i Paris.

Resan ut på kontinenten innebar för Johnsons vidkommande alltså på sam-
ma gång hans färd in i litteraturen. Och i det senare bör man inbegripa två ting: 
förutom att han inledde sin bana som svensk författare, lade han också grunden 
till den vidsträckta beläsenhet i den europeiska litteraturen, som han senare kom 
att vila på under ett långt liv. Det ena såväl som det andra är hisnande företag. 
Eyvind Johnson hann under sitt sjuttiosexåriga liv att skapa en väldig corpus 
av litterära texter, uppemot fyrtio volymer. Men den mängd av texter som han 
läste och tillägnade sig är snart sagt oöverskådlig. Autodidakten och fattigpojken 
Eyvind Johnson blev lärd som en hel fakultet. Men det var här och nu, i torftiga 
hyresrum i Berlin, i billiga hotellrum eller offentliga bibliotek i Paris, som han 
lade grunden till sin omfattande beläsenhet.

Kampen för en plats i den svenska litteraturen och den egna bildningskam-
pen är i Eyvind Johnson fall nära sammantvinnade. Till sin kärna handlar båda-
dera om norrländsk seghet och målmedvetenhet. I våra dagar, när resandet och 
läsandet blivit var mans egendom och skrivandet ett privilegium för många, kan 
det vara svårt att urskilja hans villkor. Men kanske kunde de formuleras sålunda. 
Pengar att resa för ägde han inte. Pengar att läsa för ägde han inte heller. Pengar 
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att skriva för ägde han minst av allt. Följaktligen reste och läste han och skrev 
romaner – till priset av svåra personliga uppoffringar.

Inombords hyste han nämligen en fast föresats, och någon tanke på att upp-
ge vägen in i ordkonsten hyste han aldrig. Den 13 mars 1927, när han fått ett 
förskott på 300 kronor från Bonniers, begav han sig iväg till pantbanken och 
löste ut sin skrivmaskin, som han tvingats pantsätta. Därpå skrev han följande 
brevrader till Rudolf Värnlund: ”Jag har sagt det förr och säger det tusen gånger 
tusen: jag lever för att skriva, jag är född till det, det är min instinkt. Jag skulle 
göra böcker på näver och med lingonsaft, om det inte funnes andra medel. Jag 
skulle skriva i mörkret, om det inte fanns ljus: jag är varken proletär eller aris-
tokrat; jag är en som skriver, som är avsedd av sin instinkt, sitt öde att skriva.”

Eyvind Johnson brukade på äldre dagar kalla 1920-talet för sitt decennium! 
Här fanns embryot, menade han, till allt vad som komma skulle. Här fanns 
grodden till alla de idéer, de motiv, den litterära teknik och den livskänsla som 
kan påträffas i hans mogna mästerverk. Utan tvivel finns det mycket som talar 
för synpunkten. Nästan alltid när man sysslar med Eyvind Johnsons litterära 
alstring, lönar det sig att gå tillbaka i tiden. Men man måste samtidigt vara på 
sin vakt och inte låta sig förledas av den suggestion som utgår från tidsdikta-
ren Johnson, vilken gärna överbetonade beröringspunkterna mellan ”då” och 
”nu”. I romanerna Romantisk berättelse (1953) och Tidens gång (1955) företar 
Johnson en arkeologisk djupgrävning i sitt tjugotalsförflutna. Romanerna byg-
ger på åtskilligt dokumentärt stoff, bland annat tjugotalsbrev i riklig mängd 
och autentisk lydelse. Men man får inte förbise, att helheten trots allt är en 
fantasiskapelse, att romanerna först och främst fungerar som romaner och arte-
fakter. Den förmenta sanningslidelsen får alltså tas med en nypa salt. Och som 
historiska källor är romanerna knappast användbara, i varje fall inte utan sträng 
prövning. För att få en tillförlitlig bild av vad som hände, bör man i möjligaste 
mån söka tränga bakom dessa sena litterära bearbetningar och uppsöka ett äldre 
och samtida material.

Fastän Eyvind Johnson-litteraturen hunnit bli omfattande – det rör sig om 
ett halvdussin doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar samt ungefär lika 
många andra böcker och översiktsverk – kan 1920-talet knappast sägas ha fått 
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någon tillförlitlig behandling.15 Det sammanhänger med att materialet är ut-
spritt och delvis svåråtkomligt men också med att analysen är så mödosam. Vad 
som här presenteras är snarast en skiss på ett område, där åtskilligt återstår att 
uträtta. Materialet består, förutom av Eyvind Johnsons publicerade texter, av 
ett antal opublicerade manuskript men också av brevsamlingar till bland andra 
Gustav Hedenvind-Eriksson (UUB), Erik Asklund (KB), Arvid Moberg (i pri-
vat ägo, Luleå), Bertil Nyström (i privat ägo, Slite) och Rudolf Värnlund (i fa-
miljen Johnsons ägo). Därtill kommer ett stort antal bidrag i svenska tidningar 
och tidskrifter, ty Johnson tvingades under dessa utlandsår i stor utsträckning 
att ägna sig åt brödskriverier som journalist, för att därmed få ryggen fri för eget 
och viktigare författarskap.

Det innebär ingen överdrift om man påstår, att Eyvind Johnsons möte med 
litteraturen och väg in i det tryckta ordets värld från första början var bekym-
mersam. Han gick i folkskolan i Svartbjörnsbyn utanför Boden, tills han fyllt 
tretton år. Det var den enda skolgång som livet bestod honom. Föräldrarna, 
rallaren och järnvägsarbetaren Olof Jonsson och hans hustru Cevia, hade bety-
dande svårigheter att klara barnaskarans försörjning. Någon högre utbildning 
var det för barnens vidkommande inte tal om. Situationen tillspetsades, när 
fadern gick in i den sjukdom, från vilken han aldrig tillfrisknade. Under en stor 
del av sin levnad trodde Eyvind Johnson, att fadern lidit av en sinnessjukdom. 
Det förklarar kanske, att sinnessjukdom är ett så vanligt motiv i hans romaner 
– jämför till exempel Galén i Minnas! – och att han i sina brev så ofta uttrycker 
rädsla för att själv bli sinnessjuk. I Berlin under det svåra året 1922, när han 
eljest var ansatt av mer påträngande, materiella bekymmer, skrev han den 23 
januari till Rudolf Värnlund: ”Min far dog som dåre – har jag talat om det för 
dig – eller har jag det inte? Alltnog, han gjorde det – och därförut hade han varit 
inne på dårhus. Och jag har hans blod – det är min mors som har räddat mig 
hittills – men efter detta hittills är också något.”

Först genom Örjan Lindbergers forskningar uppenbarades det på 1950-ta-
let, att fadern i själva verket lidit av silikos, stendammlunga, en för järnvägsbyg-

15 Sedan detta skrevs 1982–1983, har forskningsläget avsevärt förändrats. Jag nämner 
i sammanhanget bara Örjan Lindbergers grundläggande bok Norrbottningen som blev 
europé. Eyvind Johnsons liv och författarskap till och med Romanen om Olof (1986), Leif 
Dahlbergs Tre romantiska berättelser (1999) och Per-Olof Mattssons Amor fati. Rudolf 
Värnlund som prosaförfattare (1989) samt dennes övriga skrifter om Eyvind Johnsons 
och Rudolf Värnlunds gemensamma 1920-tal. Jämför även Mats Tormods Till en berät-
telse om tröst (2012), närmare diskuterad i en följande essay. 
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gare på den tiden vanlig sjukdom och att han därmed tvingats in i perioder av 
depressioner och tystnad. För det mesta satt han tigande och tyst på sin kammare, 
vilket av omgivningen tolkades som sinnessjukdom. I alla händelser var det 
under pressande omständigheter som Johnson överfördes till en fosterfamilj, 
hos vilken han växte upp i Näsberg, sju mil norr om Boden vid stambanan. Vad 
som sedan följde överensstämmer i stort sett med vad som berättas i Olof-serien. 
Ynglingen drar ner genom Norrland och försörjer sig på udda tillfällighetsarbe-
ten som timmerflottare, tegelbruksarbetare, sågverksarbetare, biografmaskinist, 
rörläggare. Redan under denna period höll han modet uppe genom läsning. 
Ty när livslusten tröt, gav han efter för läslusten. Då han som biografmaskinist 
fann krigsfilmerna från första världskriget alltför trista och triviala, drog han sig 
tillbaka till maskinistrummet och läste om ett mer heroiskt och spännande krig, 
det som finns återgivet i de homeriska dikterna. Och när slitet vid sågverket 
blev för enahanda, hittade han omväxling i Rousseaus discourser eller dennes 
Bekännelser.

Vad förmådde honom då att bege sig ut i Europa? Det bevarade brevmateri-
alet låter oss ana ett svar, som till att börja med kunde formuleras så: ekono-
miskt nödtvång i förening med äventyrslust och allmän reslust. Arbetslösheten 
i 1920-talets Sverige var svårartad, Johnson saknade all yrkesutbildning. Erik 
Asklund, som umgicks med honom under dessa år, berättar i boken Brokigt 
sällskap (1958) om hur Johnson svalt sig fram bland bohemerna kring tidning-
en Brands redaktion, ”där han ibland kinesade och låg på redaktionsbordet om 
nätterna, som ett ofullbordat manuskript för att citera honom själv”. Strax före 
utresan tjänstgjorde han som bonddräng hos lantbrukaren Alfred Stern, för öv-
rigt en av Amaltheamännen, på Snickaretorps gård i Lindholmen i Uppland. 
Det var, resonerade Johnson, ungefär lika lätt eller lika svårt att svälta i Berlin 
som i Stockholm. Men möjligen var det mer intressant! Och grovarbete borde 
han kunna hitta i den ena huvudstaden lika väl som i den andra. Dessutom 
hägrade drömmen om att från Berlin kunna skriva artiklar och reportage hem 
till svenska tidningar och på det viset försörja sig.

Av somliga brev får man intrycket, att exemplets makt betydde åtskilligt för 
resplanerna. Att vännen Rudolf Värnlund år 1921 sökt sig till Spanien, tycks ha 
inverkat också på Johnsons tilltänkta resrutt. Hamburg, Berlin, Paris och Mar-
seille må ha haft sin egen lockelse. Men dessa städer var först och främst tänkta 
som anhalter på vägen mot andra slutstationer, Barcelona och Madrid. Med stor 
sannolikhet har också politiska bevekelsegrunder spelat in. Eyvind Johnson var 
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vid denna tid ännu ungsocialist och umgicks i kretsarna kring Hinke Bergegren. 
Till sin politiska åskådning var han närmast anarkosyndikalist. Därför är det 
knappast någon tillfällighet att han valde Berlin, Paris, Barcelona och Madrid 
som resmål, eftersom just dessa städer i början på 1920-talet var några av den 
västeuropeiska anarkismens huvudcentraler. Någon Spanienresa blev nu aldrig 
av. Men när Johnson anlände till Berlin och Paris, sökte han genast kontakt med 
ledande anarkister. Under sitt första Berlinår fick han sålunda tillfällig bostad 
hos den namnkunnige anarkisten Augustin Souchy, som fortfarande finns kvar 
i livet och från München kan berätta om sina tidiga kontakter med Johnson. I 
reportage för svenska tidningar bevakade Johnson anarkisternas Berlinkongres-
ser och vad som där avhandlades. Inte minst var frågan om den nära förestående 
revolutionen högaktuell. Ty att 1917–1918 års händelser i Ryssland skulle få 
sin fortsättning även i Västeuropa, utgick man ifrån – närmast som en själv-
klarhet. För Eyvind Johnson måste det ha tett sig angeläget att finnas på plats i 
Karl Liebknechts och Rosa Luxemburgs stad, så att han från första stund kunde 
skildra de väntade upploppen och gatustriderna. Att han sedan för egen del inte 
räknade sig som kommunist utan hellre bekände sig till den så kallade frihetliga 
socialismen, den som hade den fredsälskande furst Pjotr Kropotkin till ledstjär-
na och inte våldets talesman Vladimir Lenin, är en sak för sig. Och viktig nog!

Men unga män, även sådana som är presumtiva revolutionärer, drivs inte all-
tid och uteslutande av politiska passioner. Att utresan också betingades av något 
så banalt och ändå plågsamt som olycklig kärlek, är en misstanke som i materi-
alet får tydlig bekräftelse. I Kommentar till ett stjärnfall, i Krilon-serien och här 
och där eljest har Eyvind Johnson berättat om en episod, som tydligen satt dju-
pa spår i hans medvetande. Det är den smärtsamma historien om flickan, som 
han träffar en midsommarnatt på en skärgårdsö i Stockholms skärgård men som 
överger honom för en rival. Kärlekssveket leder i romanerna till en besinningslös 
flykt och tycks ha gjort så även i verkligheten. I breven strax före utresan heter 
det: ”Jag har en djävulsk reslust, någonstans till ett land som ej har kvinnor eller 
vampyrer i kvinnogestalt.” Även om man kan tycka, att resmålet Berlin ur denna 
synpunkt måste ha varit illa valt, var det alltså dit som flykten kom att sträcka 
sig i oktober 1921. För övrigt, och man kommer här in på ett tankemotiv som 
persevererar i nästan hela Eyvind Johnsons litterära produktion, kunde plågan 
bara dövas med verklighetsflykt, nämligen av det kvalificerade slag som heter 
fantasilekar, litterärt skapande, pennans flykt över papperet. I min bok Roman-
tikern Eyvind Johnson (1978) har jag närmare utvecklat detta tema: hur det i 
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Johnsons estetik är en fundamental, i grunden djupt romantisk tankefigur, att 
konst – åtminstone all konst som är värd namnet – springer fram ur misslyck-
anden och motgångar, sorg och lidande. ”Sången är av sorg upprunnen/ men av 
sång är glädje vunnen”, heter det hos Zackarias Topelius. Den riktigt svåra plå-
gan kunde han inte hantera på annat sätt än genom att fatta pennan och skapa.

Till att börja med gällde livet i Berlin dock något helt annat än litteratur och 
litterärt skapande. Det handlade om överlevnad. I breven till Arvid Moberg, i 
breven till Rudolf Värnlund och i åtskilliga av de rapporter som han sände hem 
till Brand eller Norrländska Socialdemokraten och för vilka han kunde lyfta det 
storståtliga arvodet av fem kronor stycket, går det att följa honom ganska väl, 
ibland vecka för vecka, ibland dag för dag. Man behöver inte vara någon mästare 
i litteraturtolkning för att märka, att han mest av allt kämpar med problemet 
att hålla hyresvärden på gott humör, tills handlånen hinner anlända. Han får 
knacka isen ur tvättfatet om morgnarna och svepa överrocken tätt kring krop-
pen, när han beger sig ut på promenad i ett vintrigt Tiergarten. När dagens 
arbete vid skrivbordet är avslutat, uppsöker han Aschingers gemensamhetsmat-
salar, där det går att äta soppa för endast en mark, eller slår sig ner vid ett glas 
öl på Romanisches Café eller på Café Josty vid Potzdamer Platz och studerar 
folkströmmen som rinner förbi på gatan utanför.

Allt eftersom intrycken strömmade till och han sett mer av det mellankrigsti-
da Berlins last och lust, lyx och lidande, får han rikare stoff för både tidningsar-
tiklar och poesi. Det hör nämligen till bilden, att den blivande romanförfattaren 
Eyvind Johnson vid denna tid skrev poesi i stora mängder, mestadels tämligen 
underhaltig vers, som han prånglade ut till svenska tidningar och tidskrifter för 
en spottstyver. Åtskilliga av dessa dikter liksom de otaliga reportagen kan vara 
svåra att nu i efterhand spåra upp. För egen del har jag noterat dylikt Eyvind 
Johnson-material i tidningar och tidskrifter som Arbetaren, Ny Tid, Svens-
ka Dagbladet, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, Bonniers Veckotidning, 
Vecko-Journalen, Hvar 8 Dag, Husfadern, Ord och Bild, Stockholms-Tidningen 
och Frihet.

Materialet är intressant, inte därför att spånorna ur författarverkstaden all-
tid är av så hög litterär klass – det kan man inte begära av brödskriveri – men 
därför att de förmedlar så överlägset levande tidsbilder, samtidigt som de ger 
handfasta belägg för Johnson litterära och politiska böjelser. Han intervjuar 
krigsinvalider på Berlin Alexanderplatz, och den som läst Alfred Döblins be-
kanta roman Berlin Alexanderplatz tycker plötsligt, att han känner igen sig. Han 
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skildrar julkommersen i kvarteren kring Unter den Linden. Han kommenterar 
återbetalningen av den tyska krigsskulden till ententemakterna. Han besöker 
lantbrukarkollektiv ute på landet, i den tyska arbetarungdomens så kallade Sied-
lungen-Bewegung, ett slags gröna vågen-rörelse som för rousseauanen Eyvind 
Johnson ägde stor dragningskraft. Han skildrar i februari 1922 storstrejker i 
Berlin, då hela storstadens befolkning avskärs från gas, vatten och elektricitet 
och då järnvägs- och spårvägstrafiken bryter samman. Nu måste, förmodar han, 
revolutionen vara alldeles bakom husknuten. Han skildrar den tyska rustnings-
industrin i Ruhr och berättar om hur Krupp- och Stinneskoncernerna gör stora 
övervinster, samtidigt som befolkningen lider svår nöd. Han skildrar lidandet 
bland svältande barn i Berlin och Ruhr. Om inte barnens svält förhindras, re-
sonerar han, spirar här ett folkhat, som i sinom tid kommer att ge grogrund för 
ett nytt världskrig. Men också musiken, måleriet, teatern och litteraturen upp-
märksammas livligt i hans tjugotalsreportage, artiklarna ger en god uppfattning 
om spännvidden i hans intressen. Hur Wagner spelas på Berlins operascener, 
hur Strindberg uppförs på teatrarna, hur Kokoschkas måleri ser ut och vart den 
nya arkitekturen med sin så kallade nysaklighet är på väg, blir föremål för hans 
nyfikna kommentarer.

Men lika viktigt som innehållet är formen. Det föresvävar mig, att man i 
dessa tidiga pressreportage kan följa, hur tidsdiktaren Johnson börjar pröva sig 
fram och ta gestalt. Det var under tvånget att skriva en tidningsartikel som 
snabbt och slagfärdigt fångar tidens puls som han lärde sig den teknik, vilken 
i hans mogna romankonst kom att utvecklas till så stor fulländning: att fånga 
skeendet mitt i det dramatiska nu-ögonblicket men också att återge många 
människors samtidighetskänsla inför ett och samma politiska händelseförlopp. 
Allt tyder på att Johnson börjat famla efter denna litterära simultanteknik redan 
under Berlinåren, det vill säga långt innan han vid decenniets mitt i Paris hunnit 
fördjupa sig i Henri Bergsons tidsfilosofi eller läst Marcel Prousts A la recherche 
du temps perdu eller James Joyces Ulysses, impulser som eljest blev viktiga nog 
och kanske avgörande, när han påbörjade den formella nydaningen av svensk 
romankonst.

Berlin blev alltså Eyvind Johnsons första utländska valplats i kampen för 
överlevnaden. Men staden blev också hans första universitet. Han fick här möj-
ligheter att börja ta igen vad Sverige förmenat honom i fråga om boklig bild-
ning. Och han grep dessa tillfällen med glupande iver. Redan 1921, när han 
skulle lära sig tyska, köpte han i billiga Reclam-utgåvor Goethes och Schillers 
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verk. Om man nu ändå skall lära sig tyska, resonerar han, kan man lika gärna 
välja bra litteratur från början. I samma Reclam-utgåvor läser han på tyska andra 
länders litteratur, så till exempel ryska klassiker som Gogol, Pusjkin, Dostojev-
skij och Turgenjev. På tyska börjar han läsa Rousseau, som han tidigare läst på 
svenska, och Romain Rolland. Han läser Strindberg och Ibsen. Han läser flitigt 
Nietzsche och Freud samt en lång rad av anarkismens teoretiker, Max Stirner, 
Rudolph Rocker och först och sist idolen Pjotr Kropotkin. Och naturligtvis 
läser han 1800-talets och samtidens tyska skönlitteratur, Keller, Hauptmann, 
Toller, Wassermann, Wedekind. Ändå intar Tyskland och den tyskspråkiga litte-
raturen relativt sett en underordnad plats, om man jämför med vad som sedan 
skulle följa hos den store frankofilen Eyvind Johnson. Alltifrån det första mötet 
med Paris och ända fram till sin död utvecklade och behöll han en stark förkär-
lek för Frankrike, för fransk litteratur, fransk filosofi, franskt språk, franskt kök, 
fransk arkitektur, för det franska sättet att leva och tänka. Mycket riktigt intar 
fransk litteratur i hans bevarade privatbibliotek fortfarande en viktig plats. Inte 
sällan bär volymerna där på försättsbladet anteckningar som ”Paris 1926” eller 
”Paris 1927”.

Åren i Paris betecknar en period av stor läshunger och svindlande läslycka. 
Han läser nu med outtröttlig energi Frankrikes klassiker. Han slukar Voltaire, 
han läser och beundrar Flaubert, han läser och älskar Stendhal. Han upptäcker 
André Gide och finner, att Les faux-monnayeurs tillhör de böcker som han skulle 
vilja medföra till den öde ön. Han får uppleva mötet med Marcel Prousts be-
rättarkonst och räknar A la recherche du temps perdu som det ojämförliga, det 
oöverträffade mästerverket i vår tid. Han försörjer sig om dagarna som murar-
hantlangare eller i Parisbohemens klassiska yrke, som diskare på en restaurang. 
Men när han kommer hem på kvällarna, läser han Michel Montaigne, dock inte 
på modern franska – det förbjuder honom hans historiemedvetande – utan på 
gammelfranska. Och litteraturen fortsätter att erbjuda honom tröst i levernets 
betryck. När ekonomiska eller erotiska bekymmer ansätter honom, tar han sin 
tillflykt till Odysséen. Samtidigt börjar han orientera sig i den ymniga homerolo-
giska forskning som föreligger på franska. I den homeriska epiken finns havsvin-
darna och den höga mänsklighet han drömmer om. Snart nog börjar tankarna 
kretsa kring den Odysséen-parafras, som tjugo år senare utkommer under titeln 
Strändernas svall.

Antingen Johnson bor i Steglitz eller Oberschönewide utanför Berlin eller i 
S:t Leu-La-Forêt utanför Paris, söker han sig om kvällarna gärna in till storsta-
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dens operahus och konsertsalar. Tillsammans med Arvid Moberg, norrländsk 
journalist och sedermera hedersdoktor vid Umeå universitet, som vid denna tid 
var hans musikaliske mentor och följeslagare, lär han sig att i Berlin uppfatta 
och uppskatta Wagners operakonst och på symfoniernas och kammarmusikens 
område särskilt Wienklassikerna. Inte minst firandet av hundraårsminnet av 
Beethovens död i Paris 1927 kom att sätta spår i hans musikaliska medvetande. 
Det är ingen tillfällighet, att när han i Romantisk berättelse blickar tillbaka på sitt 
1920-tal, inleder han sin roman inte med ord utan med noter, de första takterna 
ur Beethovens sonat nr 23 i f-moll, opus 57, den så kallade ”Appassionatan”. 
Både i Romantisk berättelse och i Tidens gång kretsar framställningen sedan kring 
och tjänar som verbal kommentar till just denna Beethoven-sonat.16

Johnson rörde sig med tiden ledigt på både tyska och franska språken, en del 
av breven till Arvid Moberg är avfattade på franska. Och tidtals umgicks han 
med planer på att starta kontinentala tidskrifter eller att, liksom Strindberg, slå 
sig fram som författare på franska. Men framgången med Lettre recommandée, 
som i Victor Vindes franska översättning utgavs på Simon och Lucien Kras 
förlag La Société des Éditions du Sagittaire år 1927, blev kortvarig. Visserli-
gen hamnade han för några dagar i rampljuset i Pairs, blev omskriven i franska 
tidningar och inbjuden till soaréer, där han fick nöjet att sitta och skriva dedi-
kationer, alltmedan societetsfolk från svenska legationen eller svenska kolonin i 
Paris – Gunnar Hägglöf, Kjell Strömberg, medlemmar av familjen Wallenberg, 
Marika Stjernstedt – uttryckte vederbörlig patriotisk beundran för den begåvade 
Boden-ynglingen. Men Lettre recommandée, den roman vi nu bäst känner un-
der titeln Stad i ljus, var såtillvida ett undantagsfall i Johnsons prosa, som den 
utspelar sig i Paris. Den handlar om en ung man som flanerar genom Paris en 
14 juli-natt. Även om fransmännen aldrig märkte, hur nära den anslöt till Knut 
Hamsuns roman Sult, kunde de desto bättre känna igen sig i Parisskildringen i 
övrigt: alltifrån Victor Hugo till Charles Baudelaire i dennes prosapoem hade 
ju franska författare skildrat liknande strövtåg. Säkerligen var det till stor del 
själva ämnesvalet som i detta fall förklarar fransmännens uppskattning. När han 
i fortsättningen förlade sina skildringar till Sverige och envisades med att skild-
ra livet i norrländska småstäder, var inte hans böcker längre lika attraktiva för 
fransmännen och gångbara på den franska marknaden.

16 Jfr kapitlet om Eyvind Johnson och musiken i min bok Romantikern Eyvind John-
son (1978).



159

Det blev följaktligen i Sverige som Eyvind Johnsons öde som författare kom 
att stå på spel och slutligen avgöras. Vi har därmed närmat oss det allra viktigas-
te inslaget under dessa Berlin- och Parisår, Eyvind Johnsons successiva inmarsch 
i den svenska litteraturen. Det bör sägas först som sist, att portföret var trögt. 
I själva verket kantades den blivande Nobelpristagarens väg av idel motgångar 
och misslyckanden, och när han i Romantisk berättelse och Tidens gång berättar 
om långa rader av refuseringar, är bilden i huvudsak korrekt. I alla bevarade 
brevsviter utgör de många havererade litterära projekten och refuseringarna ett 
viktigt samtalsämne. Under åren 1921–1922 var det diktsamlingar som ”Tomas 
tvivlarens visor”, ”Rytmer i tiden” och ”Ur tidens paradis” som aldrig nådde 
trycksvärtan, kanske sände Eyvind Johnson aldrig ens in dem till förlagen för 
bedömning. I fortsättningen drabbades ett flertal separata noveller och novell-
samlingar av refuseringar, så till exempel ”Gammalt och nytt” (1926). Särskilt 
smärtsamma måste refuseringarna ha varit av de stora romanmanuskript, på vil-
ka han arbetat under längre tid. Man kan nämna en aldrig utgiven roman som 
”Jord i munnen” eller för den delen Stad i ljus, alltså den roman som redan be-
rörts och som visserligen utkom på franska i Frankrike men som sedan likafullt 
refuserades av Bonniers, innan den slutligen antogs av Tidens förlag och utkom 
1928. Särskilt betydelsefull i sammanhanget är den monumentala roman, som 
Johnson var sysselsatt med redan i slutet av Berlintiden 1925 och som han tycks 
ha arbetat på i hela tre år, fram till år 1928 då den refuserades. Den hette Herr 
Clerk Vår Mästare. Om den handlar åtskilliga av breven från decenniet, ty vid 
denna roman hade Johnson fäst särskilt stora förhoppningar. I korrespondensen 
med Bonniers framgår det, att anledningen till förlagets kallsinnighet var den 
vanliga: Johnson hade skrivit alltför utförligt, manuskriptet var så omfattande 
att boken i tryck skulle ha blivit alldeles för stor.17

Ännu så sent som 1932, när Johnson rönt en viss kritikerframgång med 
Kommentar till ett stjärnfall (1929) och hunnit etablera sig som prosaist, kan det 
inträffa, att Bonniers helt sonika återsänder manuskriptet till romanen Bobinack 
med motiveringen, att romanen som vanligt är för lång men dessutom alltför 
erotiskt avancerad och i tekniskt avseende alltför svårbegriplig. Anklagelsen för 
alltför svårtillgänglig modernism var Johnson van att höra, från både kritiker 

17 Herr Clerk Vår Mästare finns, under redaktion av Örjan Lindberger och med in-
ledning av Ulf Linde, numera utgiven i Svenska Akademiens serie ”Svenska klassiker” 
(1998). 
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och förlag. Men denna gång brast tålamodet. I brev till Erik Asklund, dagteck-
nat i Råsunda den 5 juli 1932, berättar han:

Jag kokade emellertid av sådan ilska att jag höll på att spricka – bokstavligen 
spricka ut som en jäsande öltunna eller en äldre grossist. Jag hade ju ingenting 
mer att göra i denna förbannade litteratur. I den stämningen gick jag i går efter-
middag upp till Tor Bonnier och skällde i fem kvart. Jag var halvgalen av raseri, 
en god ilska, som jag inte känt på många år. Jag skällde ut förlaget och de flesta 
av förlagets författare i klump. Jag skällde ut Hela världen och dess anda. Jag 
berömde mig själv – vilket var en konstig känsla att göra så där öppet! Jag skröt 
av mina böcker och skällde på Bonniers för att de alltid betalat dem så illa. Jag 
anklagade Tor Bonnier, förlagets alla tjänstemän och lektörer och hela den lit-
terära kritiken för enfald. Jag påstod att det Bonnierska förlaget behärskades av 
girighet, snobberi och osund anda. Till slut svor Tor (av glädje, kanske – och en 
mycket underlig svordom: han sa ”förbannat förbannad” – han kan inte svära). 
Ja, det var ett långt, gott upprensande samtal där jag återfann mig själv från tiden 
före 1930. De körde ut mig tre gånger i väntrummet utanför medan de (K.O. 
och Tor) konfererade. K.O. var f ö hygglig på alla sätt – eller nästan alla. (Jag sa 
åt honom att han inte begrep litteratur som var av större värde). Till slut gick de 
med på att ta boken. De ville pruta honoraret, men jag ökade. Jag begärde 1 500, 
höll på det, och fick det. De ville göra avdrag för mina förskott men jag vägrade 
(i en ny våg av ilska) och de gav efter. Jag gick därifrån med kontrakt, pengar och 
en ny tro på min egen förmåga att skälla grovt och så det tar. Annars hade det ju 
gått åt helvete för mig nu!

Så inflammerad var situationen alltså ännu år 1932, vid tiden för Bobinack. Och 
fortsättningen blev början lik. I efterhand kan det ligga nära till hands att tro, 
att åtminstone Olof-serien med sin folklighet blev en folkkär läsning. Det blev 
den ingalunda, åtminstone inte till en början. Den togs emot med respekt av 
kritiken men älskades inte nämnvärt av publiken. Inte heller svåra idéromaner 
som Nattövning, Soldatens återkomst eller Krilon-serien vann något omedelbart 
gensvar. Först efter andra världskrigets slut, med Strändernas svall (1946), vände 
vinden och Eyvind Johnson befäste sin ställning i det litterära medvetandet i 
hela Norden. Då hade han varit verksam som författare i ett helt kvartssekel.

Man kan fråga sig, varpå det berodde att Johnson till en början hade så 
svårt att finna fotfäste i svensk litteratur. Svaret får förmodligen sökas i flera 
riktningar. För egen del odlade Johnson, liksom kumpanen Rudolf Värnlund, 
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under 1920-talet gärna den föreställningen, att unga proletärförfattare utan 
studentexamen och annan borgerlig bildningsbakgrund motarbetades av bor-
gerliga kritiker och lektörer. Alldeles utan fog var inte misstanken. Det går att 
peka på recensioner, där innehavet av studentmössa tycks vara viktigare än den 
litterära kvaliteten, när kritikerna fäller sin dom. Men lika viktigt eller viktigare 
är samtidigt det faktum, att litteraturkritiken över hela det politiska fältet från 
höger till vänster hyste en bastant misstro mot allsköns litterär avantgardism. Ur 
denna synpunkt får det betecknas som en historiens ironi, att Eyvind Johnson 
emottogs med högaktning av Fredrik Böök i Svenska Dagbladet, trots att den-
ne borgerlighetens ledande kritiker normalt inte alls var någon modernismens 
tillskyndare. Debutromanen Timans och rättfärdigheten ägnades av Böök en hel 
intresserad och övervägande sympatiskt hållen understreckare den 2 november 
1925. Den avviker högst markant från tonläget hos arbetarrörelsens tongivande 
kritiker Erik Hedén, som i Social-Demokraten bestod De fyra främlingarna en 
regelrätt och mycket brutal avrättning. ”Om kräks själsliv” lydde den nedlåtan-
de och insinuanta rubriken, när Hedén den 22 december 1924 lät publicera sin 
anmälan. Den förfäktar tanken, att Johnson först och främst skildrat mänskliga 
kräk utan egen vilja och eget ansvar. Diktaren har därmed svikit den sociala re-
alismens höga kallelse. Han har övertagit den borgerliga romankonstens tomma 
psykologiserande och pessimism och därmed inte rätt förvaltat sitt pund. Ingen 
recension tycks ha gått Johnson hårdare till sinnes än denna. Han uppfattade 
den som grovt kränkande, politiskt trångsynt och orättvis. I Romantisk berättelse 
avhånas Hedén som ”doktor Wrong”. Och taggen satt kvar hela livet. Ännu när 
Johnson emottog Nobelpriset 1974, kunde han med bitande ironi fastslå, att 
han nu i alla fall rönt en viss uppskattning för sin simpla kräklitteratur.

Anlägger man ett efterhandsperspektiv, får man i rättvisans namn tillstå, att 
inte alla Eyvind Johnsons litterära produkter från 1920-talet – det gäller om de 
publicerade verken likaväl som om de refuserade – tål någon hållfasthetsgransk-
ning. Mångordigheten, det stora formatet, var och förblev Eyvind Johnsons 
ömma punkt ‒ nu och allt framgent. Förmågan att sovra och stryka var inte 
hans starkaste sida. Formell och stilistisk osäkerhet i förening med en trevande 
och ännu osäker människoskildring gör hans ungdomsverk ojämna. På ålderns 
höst brukade Johnson själv medge, att åtskilligt av det litterära material som 
Bonniers refuserat knappast förtjänat ett bättre öde. Men vid det laget hade han 
uppnått en litterär position som tillät honom att prestigefritt och utan självöm-
kan erkänna även egna svagheter. 
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När man summerar betydelsen av Eyvind Johnsons ungdomsår på konti-
nenten, är det kanske heller inte i första hand produktionen från 1920-talet 
som förtjänar att ryckas in i blickfältet. De stora vinsterna av allt han upplevde, 
lärde och läste där ute inkasserades först senare, i det fortsatta mogna och full-
gångna författarskapet. Man har all rätt att undra, om han någonsin skulle ha 
kommit på idén att skriva Strändernas svall, om han inte en gång ute på den 
franska Atlantkusten kommit att fördjupa sig i Odysséen? Man kan fråga sig, om 
han någonsin skulle ha förmått att så skickligt skildra kardinal Richelieus tid i 
Frankrike, i romanen Drömmar om rosor och eld, ifall han inte på ort och ställe 
börjat intressera sig för fransk 1600-talslitteratur? Och man kan undra, om han 
år 1960 skulle ha lyckats åstadkomma det stora mästerverket om den karolin-
giska epoken i Frankrike, Hans nådes tid, försåvitt hans tankar inte börjat kretsa 
kring stoffet, redan när han en gång i Berlin år 1923 började läsa en gammal bok 
om langobardernas historia av Paulus Diaconus? Så knyts hans 1920-tal, på ett 
ofta dolt och sofistikerat vis, samman med det som senare skulle bli högplatåer 
i svensk prosa.

Exemplifieringen kunde lätt utökas, de litterära återverkningarna av utlands-
åren belysas ytterligare. När Eyvind Johnson år 1942 framträdde på Norrlands 
nation i Uppsala och sammanfattade vad utlandsresan lärt honom – föredraget 
finns tryckt i den föga uppmärksammade volymen Resa hösten 1921 – lät han 
förstå, att den först och sist kommit honom att upptäcka sin egen identitet, som 
svensk och som europé. Bodenynglingen hade i Berlin och Paris funnit, att han 
tillhörde Europa och världen. Men han hade också börjat inse, var han hade sin 
rot och sitt fäste, i det Norrland som han lämnat bakom sig. Det ena likaväl som 
det andra fick sin betydelse för hans fortsatta litterära insats.

Texten går tillbaka på en föreläsning hållen i Kungl. Vetenskaps-Societeten i  
Uppsala den 5 mars 1982. Tryckt i Artes Årgång 9 1983, nr 4. 

 Med Eyvind Johnson i Metapontion

I en värld, där våldet och terrorn firar ständigt nya triumfer, är det lätt att gripas 
av resignation och missmod, slå sig till ro i TV-soffan eller resa utomlands på 
semester och låta världen ha sin gång. Två författare och Nobelpristagare, båda 
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kända för sitt starka politiska engagemang, Jean-Paul Sartre och Eyvind John-
son, råkade använda alldeles samma litterära symbol för den oengagerade livs-
hållningen. De skildrade med förkärlek den oförbindlige turisten, han eller hon 
som nöjer sig med att resa omkring och betrakta världens nöd men som låter 
bli att ingripa, opponera, engagera sig. Både Sartre och Johnson var själva flitiga 
resenärer, och båda turistade för egen del gärna i Medelhavsländerna, i Italien 
eller i Grekland. Troligtvis har båda åtminstone någon gång känt frestelsen att, 
genom resor och i samband därmed antikstudier, undslippa nuets politiska kon-
vulsioner. Att fly från nuet genom att anlägga den bekväma turistsynpunkten på 
tillvaron var dem ingalunda främmande.

För Eyvind Johnsons vidkommande kom turistperspektivet på tillvaron att 
aktualiseras i samband med Ungernkrisen 1956, när sovjetiskt pansar krossade 
Budapestungdomarnas förhoppningar om ett fritt land med mänskliga rättighe-
ter. Själv höll han då engagerade brandtal i Stockholm för att väcka sina lands-
män till vredgad protest. Men förgäves! I stort sett förblev ju västvärlden passiv, 
eftersom den just då var upptagen av Suezkrisen. Man lyfte kort sagt inte ett 
finger för att undsätta de blödande ungdomarna i Budapest. Eyvind Johnson lät 
mörka moln överskugga den stora roman han just då höll på med, Molnen över 
Metapontion (1957). Men låt oss inte gå händelserna i förväg!

”En gammal dröm uppfylldes när jag kom till Metapontion andra gången. 
Där finns en lång sammanhängande sandstrand. Nu håller man visst på att fylla 
den med badhotell och sommarnöjen. Då var den nästan öde. Jag minns, att jag, 
i den romantiska förnimmelsen av att ha nått ett av mitt livs mål, gick så långt 
ut i sanden att jag mötte det sista av dyningen som rullade in. Jag sträckte fram 
handen och rörde vid Joniska havet och kände djup tillfredsställelse över att ett 
främmande hav på detta sätt blev mitt.” Så yttrade sig Eyvind Johnson i ett an-
förande inför Sveriges Klassikerförbund 1967. Vad han åsyftade var en resa som 
han företagit på hösten 1955 till det grekiska templet i Metaponto, en liten ort 
på Syditaliens kust, belägen just i den italienska stövelns hålfot. Man säger inte 
för mycket om man påstår, att den doriska pelarraden i nämnda tempel kom att 
få en genomgripande betydelse i Johnsons författarskap. Det var där han fann 
inspiration till Molnen över Metapontion. Och vad umgänget med antiken be-
träffar bildar platsen nära nog en hjärtpunkt i hela hans senare produktion. Inte 
för intet talar han i det anförda citatet om ”den romantiska förnimmelsen av att 
ha nått ett av mitt livs mål”. Det är starka ord för att komma från en författare 
som är känd för att ha tillgripit underdrifter långt hellre än överdrifter.
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I själva verket upptäcker man ett stort symbolsammanhang, när han nämner, 
att han i Metaponto rört vid det Joniska havet och känt djup tillfredsställelse 
över att det blivit hans. Märkligt nog har han uttalat sig i nästan samma ordalag 
även om andra hav! När han 1921 som ung arbetslös norrlänning smög sig 
ombord som fripassagerare på en lastbåt i Stockholms frihamn för att första 
gången bege sig till kontinenten, använde han alldeles samma formulering om 
Östersjön. Och redan då var den unge mannen fascinerad av antiken. Han hade 
den gången just läst Homeros och Martin P:son Nilssons bok om Olympen. 
Och när han 1925–1930 var bosatt i Frankrike och flitigt läste in sig i den fran-
ska Homeros-forskningen, begav han sig från Paris ut till den franska Atlantkus-
ten. Då yttrade han sig på alldeles samma sätt om Atlanten! I en drömsyn tyckte 
han sig rentav se Odysseus kliva i land i Biscayabukten.

Att erövra ett nytt hav och göra det till sitt, var för Eyvind Johnson ett sym-
boliskt sätt att uttrycka något som har med flykt att göra men också med befriel-
se. Det handlar om flykt bort från smärtsamma erfarenheter men också befrielse 
genom erövring av ny kunskap och ny livserfarenhet. På den långa resan genom 
livet blev det klassiska kulturarvet för Johnson just detta, dels en flyktmöjlig-
het från en odräglig europeisk nutid men dels också en källa till befrielse, vid-
gade vyer och fördjupad livsinsikt. Homeros Odysséen och Odysseus grekiska 
hav fanns där ständigt i bakgrunden som inspiration och uppfordran till eget 
skapande. När han skrev Strändernas svall (1946), som bekant ett modernt mot-
stycke till Odysséen, hade han personligen ännu inte besökt Grekland eller hun-
nit se det Egeiska havet. Det fick han tillfälle att göra först senare i livet. Men 
han erövrade Medelhavet successivt och bekantade sig först med de grekiska 
kolonierna i Italien, Magna Graecia. I Metaponto tyckte han sig – etappmålet 
är viktigt – ha uppnått ett av sitt livs mål.

På 1950-talet var turistresor till Syditalien ännu obekväma. När Johnson 
kuskade ner från Schweiz på rangliga tåg via Rom och Neapel till Metaponto 
– han har skildrat strapatserna i sin lilla resebok Vägar över Metaponto (1959) – 
fick han ta god tid på sig. I dag flyger man lätt och ledigt på några timmar från 
Arlanda via Rom ner till Reggio di Calabria och är snabbt ute i det historiskt 
intressanta landskapet. Metaponto – en hisnande skön tempelfasad med fem-
ton tunga doriska pelare är vad som i dag återstår av dess Heratempel – ligger i 
vad som under århundraden måste ha varit en bördig jordbruksbygd. I Molnen 
över Metapontion omtalar Johnson trakten som ”en av de rikaste slätterna i den 
civiliserade och ordnade grekiska världen”. Senare tiders katastrofer med jord-
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uttorkning, erosion, krig och malaria hade ännu inte plågat sönder området. 
Grekerna drogs till denna dignande kornbod. Deras handelsstäder och kolonier 
låg en gång tätt ute vid kusten. I romanen uppehåller sig Johnson vid flera av 
dem: Sybaris, Thurioi, Lochroi, Taras (nuvarande Taranto) och förstås Meta-
pontion självt.

Med sinnrik sammanflätning av besläktade människoöden i tre vitt skilda ti-
devarv – 400-talet före Kristi födelse, andra världskrigets 1940-tal och slutligen 
nuet, det kalla krigets 1950-tal – fixerar Johnson i sin berättelse en rad problem 
som upptar honom, framför allt ondskans, krigets och lidandets realitet. Nere i 
antiken hade han hos författarkollegan Xenofon påträffat ett personnamn, som 
kom att locka hans diktarfantasi att forma en hel människa i kött och blod. The-
mistogenes var namnet, en av Xenofons vänner och vapenbröder som deltog i 
den hellenska expedition, vilken enligt Anabasis åtföljde Kyros i hans fälttåg mot 
Artaxerxes djupt inne i Asien. I Johnsons roman tänkes Themistogenes medfölja 
Alkibiades expedition till Sicilien år 423 f. Kr. Han blir där tillfångatagen men 
lyckas fly från ett fångläger, beläget i stenbrotten i Syrakusae. Som advokat och 
filosofilärare drar han sig hjälpligt fram i Syditalien, hamnar så småningom i 
Metapontion och tillbringar en tid hos traktens självgode och grymme godsäga-
re Hagnon. Han fortsätter sedan vidare till Aten för att där ansluta sig till det 
asiatiska fälttåget.

Den fransk-judiske arkeologen, professorn och parisaren Jean-Pierre Lévy 
återigen är en annan av romanens huvudpersoner. Lévy verkar i den franska 
motståndsrörelsen men blir tillfångatagen av tyskarna just i andra världskrigets 
slutskede. I ett koncentrationsläger i Pommern, dit man fört honom, berättar 
han för sina medfångar om hur han sökt kartlägga Themistogenes levnad, bland 
annat genom egna arkeologiska utgrävningar i Metapontion. Med sin osenti-
mentala och humoristiska berättarkonst förmår han att hålla modet uppe på 
sina olyckskamrater. Slutligen möter vi författaren och journalisten Klemens 
Decorbie, av vallonsk härkomst men svensk medborgare. Också denne har del-
tagit i motståndskampen mot tyskarna i Frankrike och av en tillfällighet inter-
nerats i samma fångläger som Jean-Pierre Lévy men lyckats fly därifrån. Till 
Lévy, innan denne går under i nazisternas gasugnar, avger han löftet att uppsöka 
Metapontion och söka fullfölja dennes kartläggning av Themistogenes livsöde. 
Under 1950-talet söker han sig som turist ner till Metapontion. En stor del av 
romanen upptas just av hans försök att fylla ut bilden av Themistogenes och 
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Lévy. Det blir ett återskapande av det förflutna som Johnson förliknar vid ett 
stycke litterär arkeologi.

Romanen är sinnrikt uppbyggd. Med en raffinerad simultanteknik låter be-
rättaren Themistogenes, Lévy och Decorbie flyta samman, ända därhän att läsa-
ren ibland frågar sig vem som egentligen är vem. Inte minst i sina relationer till 
kvinnorna och i sin flykt respektive oförmåga att fly från ett smärtsamt förflu-
tet liknar de varandra. Också människorna i deras omgivning har många drag 
gemensamma. Greppet understryker bara en av romanens bärande tankar: att 
människan i alla tider är sig lik och att hennes sorger och lyckomöjligheter från 
tid till annan förblir desamma. Men frågan är sedan, hur människan hanterar 
sin kunskap om det förflutna? Vad förmår hon att lära av historien?

Kring dessa spörsmål utvecklar Johnson en finstämd analys, som säger myck-
et om hans egen humanism och grubbel kring människans natur. Turisten Kle-
mens Decorbie bildar i långa stycken ett ironiskt porträtt av den oengagerade 
författaren, han som tar skydd bakom sitt skrivbord mot tidens ondska. Han 
är en resignerad intellektuell, hämtad ur Eyvind Johnsons egen erfarenhet och 
samtid. Som välbeställd äventyrsförfattare och journalist lever Decorbie be-
kvämt i nuet och reagerar på världshändelserna med trött likgiltighet och brist 
på engagemang. När han fullföljer löftet till Lévy och drar ner till Syditalien, 
sker det just i rollen av oförbindlig turist. Han plockar godbitarna ur sin an-
tikkunskap, gonar sig i effekterna och stoltserar med dem, men utan att egent-
ligen tänka på något annat än sig själv, sin egen själsliga balans och sinnesfrid. 
Turistsynpunkten på tillvaron – kan vi nöja oss med den, när vi står vid det 
doriska templet i Metapontion och begrundar människans våld mot människ-
an? Johnson låter frågan hänga i luften, romanen får därmed bäring inte bara på 
de aktuella Ungern-händelserna utan på allt våld som följt människan genom 
tiderna. Och Klemens tvingas successivt att tänka om och inse, att hans egen 
livshållning varit feg och förljugen.

Jean-Pierre Lévy i sitt fångläger bildar nämligen bokens stora motpol till 
Klemens Decorbie. Den lille fransk-judiske professorn använder inte sin solida 
antikkunskap för sitt eget nöjes skull utan till att gjuta mod i sina medfångar 
och till att mana dem att göra motstånd mot det onda. Decorbies övertygelse, 
att historien bara upprepar sig och går i cirkel, delar han inte alls. För Lévy är 
varje händelse i historien ny och historieförloppet därmed möjligt att påverka. 
För honom handlar det om att ”personligen försvara de rester av kultur som 
ännu finns”. Också i gasugnarnas närhet lyckas han behålla sin sinnesnärvaro, 
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bemästra sin egen olycka och förmår att engagera sig. I detta framstår han som 
romanens mänskliga och moraliska föredöme.

Eyvind Johnson slets säkert själv mellan den oengagerade betraktarens dis-
tanserade och lidelsefria syn på tillvaron och den engagerade författarens. Inom 
sig bar han på både en svikare och en som talade ut! Det är också denna konflikt 
som ger romanen dess nerv och fascinerande djupdimension. När berättaren 
låter Themistogenes långt inne på den asiatiska högslätten vackla mellan de två 
livshållningarna, får man återigen bevittna en kamp på liv och död. Som så ofta i 
Eyvind Johnsons författarskap har man intrycket, att diskussionens själva kärna 
handlar om hur människan skall handskas med smärtan och lidandet, hennes 
ofrånkomliga lott i alla tider. Låter hon sig övermannas av olycka, lidande, död 
och våld? Eller tar hon upp kampen? Omvandlar hon sig egen plåga till något 
mer konstruktivt, till en omsorg om andra människor och en kamp för deras 
frihet? Detta är det stående Eyvind Johnson-temat, här än en gång suveränt 
orkestrerat.

Molnen flockar sig än i dag kring Metapontion, krigen och lidandet fort-
sätter att lägra sig över mänskligheten. Antik- och kulturstudiet kan alltfort an-
vändas för mycket olika syften. Och turismen fortsätter att utöva sin lockelse. 
Den envetne resenären och humanisten Eyvind Johnson hade talangen att ställa 
samvetsfrågor som inte mist sin udd.

”Under strecket”, SvD den 9 november 2006, omtryckt i Parnass 2007, nr 2.

Eyvind Johnson och de  
svekfulla kvinnorna

”Vad Du inte kan säga på 75 sidor, kan Du inte säga alls!” Så brukade den gamle 
litteraturprofessorn i Uppsala Victor Svanberg säga, när han ville förmana sina 
doktorander att uttrycka sig stringent och kortfattat. Om han levat i dag, i da-
torernas och de ständigt svällande bokomfångens tidevarv, skulle han antagligen 
ha förfärats. Men han skulle inte ha upphört att inskärpa, att ett ymnigt ordflö-
de mycket ofta, låt vara inte alltid, står i omvänd proportion till tankeskärpa och 
problemsinne. Nyligen har en väldig litteraturvetenskaplig doktorsavhandling 
om Eyvind Johnson sett dagens ljus vid Umeå universitet. Den är skriven av före 
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detta arkitekten Mats Tormod, har utkommit på Atlantis förlag och heter Till en 
berättelse om tröst. Eyvind Johnson omläst (2012). Framställningen är voluminös 
och omfattar hela 415 tättryckta sidor. Om den hamnat på Victor Svanbergs 
seminariebord, skulle han ha sagt: ”Om den varit hälften så lång, hade den varit 
dubbelt så bra!” 

Det hindrar förstås inte, att avhandlingen är intressant också i sitt förelig-
gande, förvuxna skick. Mats Tormod drivs av den nobla föresatsen att uppmärk-
samma vad som försummats av den tidigare Eyvind Johnson-forskningen, att 
läsa mästaren på ett nytt sätt, att ifrågasätta schablonbilden av den harmoniske, 
kontrollerade och olympiske Nobelpristagaren, som skriver storslagna historie- 
romaner om människans villkor i alla tider. Vid sidan av denne Eyvind Johnson, 
menar författaren, finns det en annan, som arbetar i mindre skala och som är 
betydligt mer intresserad av enskilda människoöden än av Människan, sårig, 
konfliktfylld och i harnesk mot omvärlden, inte minst kvinnorna. För att få syn 
på honom krävs det att man riktar sökarljuset inte bara mot de stora paradnum-
ren utan också mot de förbisedda och försummade litterära dokumenten. 

I brevväxlingen med Rudolf Värnlund från 1920-talet är breven sönder-
klippta och vissa avsnitt bortklippta av Johnson själv. Vad var det brevskrivaren 
ville dölja som var så brännbart och inte fick läsas av eftervärlden? I en usel 
nybörjarroman som Nittonhundrasjutton – så usel att Bonniers refuserade den 
men godtagen som följetong i tidskriften Brand – eller i ett annat tvivelaktigt 
romanexperiment Herr Clerk Vår Mästare – utgivet postumt men så oformligt, 
att Eyvind Johnson själv ifrågasatte värdet – gestaltas med stor tydlighet motiv-
kretsar, som sedan återvänder i de kanoniserade verken och som det lönar sig att 
läsa noggrant och att borra i. Där och i flera tidiga noveller framträder bilden 
av en yngling som drabbas av ett grundläggande svek, framför allt från kvinnor-
na, framställda antingen som tomma dockor eller farliga vampyrer. Den svikne 
ynglingen finner sig ideligen stående i vinterkylan utanför ett stängt fönster, 
längtande in till kvinnlig värme och gemenskap. Men i stället för att följa sam-
tidens högljudda rop på driftsutlevelse, sublimerar denne författare sitt begär i 
skönlitterärt skapande. På det viset avväpnar han smärtan och hittar en flyktväg 
som räddar honom ur betrycket. I ordkonsten finner han den trygghet och vär-
dighet som verkligheten förmenar honom.

För den som följt Eyvind Johnson-forskningen, alltifrån Örjan Lindbergers 
klassiska monografi fram till Per Anders Wiktorssons bok om Krilontrilogin, är 
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det uppfriskande att följa Tormods ”arkeologiska metod att rota i komposten av 
överblivet och ignorerat, för att där någonstans bland resterna hitta andra spår in 
i romanerna till bilden av Författaren”. Att dröja vid de misskända texterna och 
att koppla ihop dem med de stora mästerverken i avsikt att ge en ny belysning 
av Eyvind Johnsons grundläggande författarambitioner, kan i princip aldrig vara 
fel. Inte heller att ta fasta på de förbisedda motiven. Många av oss som sysslat 
med Johnsons författarskap har ibland också undrat, varför ingen skrivit boken 
om Eyvind och kvinnorna. Till vår glada överraskning får vi nu konstatera, att 
Mats Tormod fyllt igen luckan och reparerat försummelsen.

Ett viktigt skäl till att ingen velat ta sig an problemet Eyvind Johnson och 
kvinnorna, är förstås att han så erbarmligt illa svarar mot anspråken på en mo-
dern kvinnosyn nu i feminismens tidevarv. Birgit Munkhammar har med all 
rätt raljerat över dessa ”ytliga, fladdriga och mer eller mindre neurotiska kvin-
nor, som de johnsonska romanhjältarna till läsarnas förtvivlan ofta är hopplöst 
förälskade i”. Tormod medger, att kvinnosynen – om än inte genomgående – är 
unken och gammaldags men menar, att man inte får nöja sig med konstateran-
det, att Eyvind Johnson var ett barn av sin patriarkaliska samtid, det vill säga 
den norrländska arbetarklassens och det tidiga 1900-talets föga progressiva syn 
på kvinnokönet. Han var onekligen manschauvinist. Men än sen? Man får inte 
historicera bort de intressanta smärtpunkterna, anser Tormod.

 Även om Lydia i Krilon-serien onekligen är ett ytligt och ointellektuellt våp, 
som nöjer sig med att vegetera och konsumera och att läsa fånig veckopress, 
är hon likafullt en huvudperson i romanen. Under en sommarnatt på en ö i 
skärgården övergav hon Krilon för en annan man och tilldelade honom därmed 
vad Kerstin Ekman kallat ”ett knivhugg i själva livsroten”, det som sätter i gång 
hela skeendet. Vad händer? Jo, i stället för att sentimentalt älta sitt erotiska ne-
derlag och kvinnans svekfullhet, omvandlar Krilon sin smärta till ädel kamp för 
människans värdighet gentemot diktaturerna. På likartat vis, menar Tormod, 
hittar Johnson från sina privata nederlag ständigt en utväg. Han som inte lyckas 
leva det verkliga livet fulltut, lär sig att överleva genom att i stället börja berätta 
om det. Konstskapandet får ge tröst och höghet åt vad som i verkligheten var 
rätt banalt, trist och sjaskigt.

För mig som en gång skrivit om smärtans estetik hos Eyvind Johnson, är det 
stimulerande att följa Tormod, när han nu tråcklar vidare på samma tanketråd. 
Med en stor mängd exempel illustrerar han både hur sublimeringen gått till och 
hur lidandet sett ut. Det finns, menar han, en hel skala av olika kvinnotyper i 
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Eyvind Johnsons produktion och ingalunda bara de gamla schablonerna ”ma-
donna och hora”. På motsvarande vis finns det en hel skala av känsloattityder i 
de manliga hjältarnas reaktion på kvinnornas oåtkomlighet eller svek: alltifrån 
ren misogyni och brutalt hämndbegär till längtansfull avståndsromantik. Inte 
minst påfallande är den ömhet, med vilken Johnson tecknar vänskapen mellan 
män. Med den tekniska termen homosocialitet, vilken alls icke får förväxlas med 
homosexualitet, inringar han i sin analys en motivkrets, som sällan beaktats i 
Johnson-litteraturen. Alltifrån Rudolf Värnlunds och Johnsons intima tankeut-
byte i tjugotalsbreven fram till Henrik Fax manliga vänkrets i Regn i gryningen 
eller Krilons manliga diskussionsklubb i Krilon-trilogin påträffar vi män, som 
på olika sätt sårats och svikits av kvinnorna men som hittar en provisorisk trygg-
het i varandras manliga kamratskap, i manlig inbördes hjälp. 

Tormods avhandling är inte skriven efter sedvanliga litteraturvetenskapliga 
mallar. Han fixerar sällan sina problem tydligt och klart. Snarare trevar och fam-
lar han sig fram på ett vagt och undanglidande sätt, som ibland för läsaren kan 
bli ganska tålamodsprövande. Hela avhandlingen blir, kan man tycka, ungefär-
lig och kategorisk i en sällsam blandning. Samtidigt kommer man inte ifrån att 
författaren med sin intuitiva slagruta ofta frilägger intressanta skikt i Johnsons 
skapande, som tidigare forskning ignorerat eller skjutit åt sidan. De mera be-
svärande frågetecknen hopar sig snarare kring hur långt hans förklaringar håller. 
Förr i tiden brukade litteraturforskare som skrev författarbiografier placeras i 
skamvrån, ifall de använde psykoanalytiska eller andra djuppsykologiska för-
klaringsmodeller. Ty att bedriva psykoanalys, när man har en levande patient 
liggande på soffan och kan få sina hypoteser någorlunda bekräftade, må vara 
en sak. Men att psykoanalysera avlidna författare, som tystnat för länge sen, är 
en helt annan och öppnar ofta portarna för rent kvacksalveri. Och hur är det 
då med Tormods avhandling, sedd ur sådant vetenskapshistoriskt perspektiv? 
Obestridligen förekommer många psykoanalytiska inslag i hans undersökning. 
I avsnitten om Strändernas svall eller Romantisk berättelse, liksom i partierna 
om Olof- och Krilon-serierna, urskiljer han en freudiansk ”urscen”, separatio-
nen från modern, som i romanerna ideligen återupprepas och spelas upp igen. 
Det är, menar han, när modern överger sin son som vi påträffar det största av 
kvinnosveket av alla, det som på allvar kastar ut romanhjälten i livsodugligt och 
smärtsamt utanförskap. 

Och han kompletterar bilden genom att påminna om hur Johnson i barn-
domen överlämnades av sin mor i Björkelund utanför Boden att uppfostras av 
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fosterföräldrar i närheten och därmed hamnade i en fatal hemlöshet, både när 
han var hemma och när han var borta. Men om detta kan kallas moderssepa-
ration i strängare, freudiansk mening eller om det fick så svåra följdverkning-
ar, att man ur denna situation sedan kan härleda alla nya komplikationer med 
kvinnorna, är mera tveksamt. Det hela stannar vid ett uppslag, inte mer. Och 
längre kommer man kanske inte, när man arbetar i huvudsak med bara texter 
och från dessa målar upp en imaginär författarpersonlighet, som man sedan i sin 
tur underkastar psykoanalys.

I kommentaren till Strändernas svall går Tormod så långt, att han låter 
modersförlusten framstå som nära nog det bärande temat. Det är, menar han, 
inte bara till hustrun Penelope utan också till amman och mamman Evrykleia 
som Odysseus återvänder, blott för att finna att båda avvisar honom. Också efter 
hemkomsten är och förblir han en hemlös. Men det intressanta är, att mannens 
djupa villrådighet i detta fall kontrasteras mot en ljusare vision, där självständiga 
och dugliga kvinnor tagit Ithakas öde i egna händer och klarar sig alldeles ut-
märkt på egen hand. För männen, som ägnar sig åt våldet och ”aldrig når fram 
till kvinnan”, tycks Johnson inte förutse någon ljus framtid. Helt annorlunda är 
läget för kvinnorna, som värnar om liv och fred.

Till sist! Mats Tormod har sin stora förtjänst i att han så ihärdigt och fylligt 
demonstrerat, hur Eyvind Johnsons författarskap till stor del handlar om man-
ligt och kvinnligt och hur man i mötena och konfrontationerna mellan dessa två 
halvor av mänskosläktet ofta hittar nycklarna till mycket annat i hans författar-
värld, så till exempel diktarens trotsiga pessimism och hans egenartade sublime-
ringsestetik. Att Eyvind Johnson som författarlegend avglorifieras och åtskilligt 
förminskas i hans avhandling, får man ta på köpet. Tormod lyfter ner diktaren 
från hans olympiska höjder till ett mer enkelt och vardagsnära plan. Om det 
sedan var denne ordinäre karlslok med sina banala flickproblem som fick Nobel-
priset, eller om det i stället var kulturdiktaren som valde de stora och upphöjda 
motiven – människans villkor i alla tider, hennes frihetskamp och förmåga att 
uthärda lidandet – är förstås en fråga som dröjer kvar även efter läsningen av 
Tormods spännande bok. Vi som håller före, att Hans nådes tid är den största 
romanen på svenskt språk, anar kanske ett annat svar än avhandlingsförfattaren.

”Under strecket”, SvD den 10 januari 2013.
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Källor och brunnar i  
Johannes Edfelts lyrik

Ett är nödvändigt: att färdas mot brunnar.
Djupt i skogen av tätnande år
längta våra förtorkade munnar
efter dälden, där vattnet går,
lyssna vi spänt till vad ådern förkunnar,
dold under livets törnesnår.

Först som försmäktande, överkörda
människosjälar, som bristen känt,
närmas vi, dignande under vår börda,
det som är ande och inåtvänt,
få vi ta del av det oerhörda,
väntar oss brunnens sakrament.

Blickstilla speglar dess vattenhinna
rymder av hisnande opal.
Hemliga källsprång sorla och rinna.
Inne i brunnens och ekots dal
pressas mot läppar, som hetta och brinna
drycken, gåtfull och evighetssval.

I diktsamlingen Bråddjupt eko (1947) vittnar Johannes Edfelt om det enda nöd-
vändiga – att färdas mot brunnar. Det religiösa ordvalet anger, att vi har att 
göra med något mycket angeläget. Skalden för deras talan som ur en andlig 
bristsituation – djupt inne i skogen av tätnande år – söker sig fram till brunnens 
sakrament, något oerhört, ett mysterium.

Ju mer man fäster blicken vid källor och brunnar som motiv i Edfelts lyrik, 
desto tydligare skall man urskilja ett hemligt ådernät, en förborgad vattenvärld, 
som har att skaffa med det som är ”ande och inåtvänt”. På det korta utrymme 
som här står mig till buds är det inte möjligt att avslöja denna vattenvärlds 
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alla förgreningar. Men kanske kan, även under en kortare promenad, slagrutan 
någon gång sänka sig och ge anvisning för fortsatta och fördjupade undersök-
ningar.

”Den vars barndom förflutit i trakter ovanligt fattiga på vattendrag vill kan-
ske senare i livet kompenseras för denna brist. Så har det i varje fall varit med 
mig: jag har mycket längtat efter vattenvärlden eller rättare sagt: efter samspelet 
mellan jord och vatten”, skriver Edfelt i uppsatsen ”Om öar” i essäsamlingen 
Utblick (1958).18 Även i en annan uppsats beklagar Edfelt, att hans hembygd 
i nordöstra Västergötland var så fattig på vattendrag. ”Min tidigaste barndoms 
trakter var inte rika på vattendrag eller insjöar. Den som känner till landskapet 
kring Stenstorp och Vreten vet att det inte är fråga om något ́ Lake District´ pre-
cis” (Årens spegel, 1963).19 Ändå drogs Edfelt till just sjöarna och vattendragen 
på Västgötaslätten. Han har givit förälskade skildringar av Simsjön på Billing-
en, Sjötorpsjön inte långt från Skultorp, Hornborgasjön och andra vattendrag 
i Valle härad. Vänern och Vättern blir för hans hänförda öga nästan att förlikna 
vid hav.

Antingen nu källorna i hans lyrik har att göra med vattendragen – eller bris-
ten på sådana! – i barndomens landskap, kvarstår det att Edfelt förbluffande ofta 
använt källorna och brunnarna som poetiska symboler. Redan Birgitta Öster-
lund har i en värdefull uppsats om ”Symboler i Johannes Edfelts lyrik” observe-
rat detta.20 Källan tycks ha med det andliga, det inre livet att göra. ”Upplevelsens 
art antydes med ord som oerhörd, obeskrivlig, fantastisk, gåtfull, mysterium. Så 
småningom utbildas i hans dikt vissa väsentliga och återkommande symboler för 
denna inre verklighet. De blir liksom nyckelord, och för den som är förtrogen 
med Edfelts dikt, kommer ord som ´källa´ och ´hemland´ att bli rika på asso-
ciationer och innehåll, därför att motiven en gång tagits upp i dikter, där den 
inre verkligheten apostroferats och brutit igenom. På så vis befruktar dikterna 
varandra.”21 Det är så sant som det är sagt. Men Birgitta Österlund stannar vid 
detta utan att fördjupa iakttagelsen eller precisera den.

18 Johannes Edfelt, Utblick (1958), s. 217.
19 Edfelt, Årens spegel (1963), s. 25.
20 Birgitta Österlund, ”Symboler i Johannes Edfelts lyrik”, först tryckt i Nysvenska 
studier (1954), sedan omtryckt i förkortad form i Ulla-Britta Lagerroth & Gösta Löwen-
dahl (red.), Perspektiv på Johannes Edfelt (1969). Långt senare har Ulla-Britta Lagerroth 
vidareutvecklat uppslaget i Johannes Edfelt. En författarbiografi (1993), s. 90 f.
21 Österlund, Nysvenska studier (1954), s. 82.
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Redan en ytlig läsning av Edfelts lyrik gör klart, att källorna och brunnarna 
gärna förknippas med andra motiv, som också är självständigt betydelsebärande 
och innebördsdigra. Sådana ord är till exempel tystnad, frid, mildhet, moder 
och moderliv samt liv. Ofta finns det, som Alf Kjellén närmare utrett, inslag av 
blodsmystik med i bilden.22 Men det kan också röra sig om mer allmän livsmys-
tik. Det moderliga och milda förknippas med livets makter och ställs i motsats 
till våldets och dödens makter. ”Det susar inga milda brunnar/ där ormen har 
sitt högkvarter”, heter det i ”Feberkust”, Vintern är lång (1939). Och i dikten 
”Källan”, i samlingen Sång för reskamrater, utkommen 1941 mitt under andra 
världskrigets mörkaste år, får moderskällan bilda motpolen till krig, våld och 
vilja till makt:

I
All vilja till makt förkunnar,
att livets väsen är strid.
Det vrålas av glupska munnar
i omyndighetens tid.

Så sparka de milda åt sidan,
förtrampa dem, möt dem med hån!
– Dock trotsar deras förbidan
ert intiga vapendån.

Till livets föryngringskälla
fann ingen järnhäl en stig. 
– Dess moderflöden välla.
Dess kraft är evinnerlig.

II
När vi överfalla,
när vi gå fram med mord,
när vi med blod och galla
fläcka skapelsens jord,
när vi sammanpara

22 Alf Kjellén, Diktaren och havet (1957), s. 182 f., 186, 188 f.
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människoångest och rus
lever dock källans klara
blick och sköte av ljus.

Lägg i grå ruiner
städer i krigens storm!
Tvinga med dödsmaskiner
välden att byta form!
Sången stiger mellan
rop under dödens fot:
sorlet från moderskällan
livet vid livets rot.

En liknande tillkämpad trosvisshet talar ut ”Vinterstrofer II” i samma samling. 
Ur dödsropens klyftor, där livet lagts öde, höjs hoppets ord: ”Beständig är käl-
lans förhoppning/ att trädet skall bringas till knoppning.” Längs liknande linjer 
opererar poeten ännu i Elden och klyftan (1943), där han apostroferar sömnen 
som livgivande källa:

o, brunn av tröst för kvinnor och för män;
oas och källa; livets, dödens vän;
moder och spene, som oss ständigt fött.

Att spåra proveniensen av denna poetiska symbol kan vara vanskligt hos en så 
beläst poet som Edfelt, som genomvandrat så stora områden av vår tids lyrik 
och tolkat så mycken främmande dikt till vårt eget språk. Men kanske är det 
ingen slump, att Bo Bergman gav Edfelt den poetiska väckelsen under tonåren 
– med dikten ”Melodi”: ”Bara du går över markerna/ lever var källa/ viskar var 
tuva ditt namn.” Se härom Edfelts eget vittnesmål i ”Den första poesin”.23 Hos 
en annan poetisk förebild som betytt mycket för Edfelt, nämligen Pär Lager-
kvist, förknippas ständigt källorna med det kvinnliga och moderliga, med livet 
självt. Livets källa blir ett moderskved, källan får stå för det livgivande, det goda, 
ömma, varma, såsom är fallet till exempel i en av livstrons klassiska texter, ”Att 
livets varma källor inte glömma” (Genius, 1937). Men kanske har ändå Edfelts 
språkbruk lika ofta andra rötter, till exempel när han i ”Vigilier XVI” (Ansik-
ten,1929) ordar om hur ”Vår längtans källa springer/ ur ökentorkans sand”. Sin 

23 Edfelt, ”Den första poesin”, Årens spegel (1963), s. 34 f.
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förankring har naturligtvis detta bildspråk i den bibliska litteraturen, där källan 
betecknar det livgivande, rofyllda och svalkande, som naturligt är i Israels och 
Palestinas ökentorra landskap. Den gode herden, säger psalmisten, låter mig vila 
på gröna ängar och för mig ”till vatten där jag finner ro” (Psalm 23:2).24 ”Ty hos 
dig är livets källa, i ditt ljus se vi ljus”, omvittnar han i den 36:e psalmen. Och 
i Johannes evangelium, kap. 4:14 återges Jesus-ordet ”Men den som dricker av 
det vatten jag giver honom, han skall aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag 
giver honom skall bliva i honom en källa, vars vatten springer upp med evigt 
liv.” I Svenska psalmboken finns talrika reflexer av detta bibliska språkbruk. Man 
kan tänka på Anders Frostensons välkända ”Du, o Gud, är livets källa/ Rik och 
ren och underbar” (nr 535) eller Emil Liedgrens ”Gud, hos dig är livets källa/ 
Allt du bär med allmakts ord” (nr 186).25 I övrigt förekommer som bekant 
källorna i otaliga varianter i vår svenska psalmskatt, alltifrån psaltarparafrasen i 
”Såsom hjorten träget längtar/ Efter friska källans flod” (nr 358) till Johan Olof 
Wallins platonska förvissning: ”Hur skön då måste själva källan vara, / Den 
evigt klara” (nr 564, vers 5).26

Johannes Edfelt har veterligen aldrig varit kristen bekännare. Tvärtom tar 
han distinkt avstånd från dogmer och övertygelser (jfr till exempel prosadik-
ten ”Missa papae Marcelli” i samlingen Under Saturnus, 1956) och omvittnar 
smärtan i att inte kunna dela moderns tro eller att i konfirmationen aldrig ha 
erfarit gudskontakt (prosadikten ”Konfirmationen” i Ådernät, 1968). Men detta 
hindrar i ingen mån, att han ofta och gärna uppehåller sig i andaktsrummens 
närhet eller nyttjar de religiösa symbolerna för poetiska syften. Mycket av den 
centrala konflikten i Edfelts lyrik har nog att göra med denna klyvnad. Han 
hör med ord och känslor hemma i en religiös tradition, samtidigt som han i 
den känner sig intellektuellt hemlös, ett – skulle man vilja påstå – inte ovanligt 
svenskt dilemma.

Det är nu högst märkbart, hur källan – den livgivande och glädjebringande 
– i Edfelts lyrik gärna förknippas med frid och med tystnad, med tidens upphö-
rande och stillastående, det vill säga med gängse föreställningar i den religiösa 
mystiken. I en dikt som den storslagna ”Arkaisk bild” i Elden och klyftan (1943), 
den som börjar ”Vad ler hon mot? O, är det mytens ljus/ som tände leendet på 

24 Enligt 1917 års bibelöversättning.
25 Enligt 1937 års psalmbok.
26 Ibidem.
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dessa läppar?”, får de många retoriska frågorna ett svar, när den sköna kvinno-
bildens läppar svarar:

det finns en källa, och dess sorl är frid
det finns ett leende som aldrig slocknar

Källan har alltså att göra med det som är av evighet. Den står utanför tidens 
välde, den bildar en motinstans till ångesten och oron. I helt annan och ironisk 
inramning möter samma bildkomplex i ”Purgatorium” i I denna natt (1936), 
en diktsvit som ypperligt tolkar 1930-talets rådvillhet och apokalyptiska stäm-
ningar och diktarens djupa förtvivlan. Där offrar han, för ett ögonblick, åt 
”det stora, vördnadsvärda Ingenting”. Åt skökan och vapenfabrikanten önskar 
han i lika mån frid, ”frid åt dessa, glasklar frid, som strömmar ur en brunn 
i riket Ingenstans”. Och hur det just i källscenerna gärna blir tal om en stor 
fridsupplevelse, mystikerns delaktighet i alltet, en jagsprängning kan man få 
ännu bättre besked om i en sen dikt som ”Triptyk” i samlingen Ådernät (1968). 
Den går möjligen tillbaka på ett ungdomsminne:

Djupt ner i åren. – Han kränger av sig portören,
dricker ur kupade händer vid källan. Nu böljar
kring honom gräsets hav, på en vågkam en slända.
Slånen doftar av honung. Nu är han i världen
liksom världen i honom. Och tiden står stilla.

Det eviga nuet, ”the eternal now”, kallas detta på mystikens språk, och vad 
som skildras är det fruktansvärda vågspelet av ett ögonblicks hängivelse. Det är, 
från denna synpunkt sett, bara följdriktigt att källan eller åtminstone det stora 
reningsbadet skall framskymta också i en erotisk dikt som ”Unio mystica” i Insyn 
(1962). Den kastaliska källan finns där inplacerad i ett modernt vardagssam-
manhang. Inte ens fotismerna, mystikens översvinnliga ljusupplevelser, saknas:

Strax innan dagen börjar med sitt slammer
– tidningsrubriker, radio, telefon,
hela epokens kramp och katsenjammer –
vilar du i en tystnad. Fjärranfrån
rullar det första ljusets vita dyning
mot ögats spegel: ett arkadiskt sken
omspolar bröst och skuldror: i en gryning
en bländande minut är världen hel och ren.
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Ett ögonblick är världen bad och rening,
ett själens Delfi, ett kastaliskt sus.
Långt bortom frågorna om mål och mening
dricker du rymdens jätteskål av ljus
sakta som törnet vid din barndoms brunnar,
stilla som vipan på din barndoms myr,
tyst som en hjort – tills dagens tusen munnar
vårt släktes var och blod, pest, vrål och trasor spyr.

Också i detta poem, så representativt för Johannes Edfelts erotiska lyrik, finns 
förnimmelsen av delaktighet i alltet, uppgående i något eller någon utanför ja-
get, skådandet av en värld som för en gångs skull och för en bländande minut 
är hel och ren. Och samma extatiska och mystiska prägling har i själva verket 
många av Edfelts erotiska dikter. Redan i ”Fromma önskningar” i Högmässa 
(1934) stämmer diktaren upp hymnen till det jordiska sakramentet:

Gudomlig var ditt väsens källa.
O mörka, bottenlösa brunn,
dit jag av nåd fick stegen ställa,
till lovsång tvingar du min mun!

Edfelt har alltid varit tidsdiktaren, som reagerat på det politiska skeendet och 
på den samhälleliga utvecklingen. Men han har också givit betvingande uttryck 
för något på en gång djupt personligt och allmänmänskligt, man kunde kalla 
det förnimmelsen av livets intighet, av mannaårens ångest och ödslighet. Jag vet 
ingen annan svensk poet som tolkat den mogna människoålderns kris så väl. 
Behovet av ömhet, frid, ett själens hemvist fångas suveränt av den reflexions-
diktare, vilken åstadkom de stora blankverspoemen ”Tankar vid aftonlampan” 
och ”Skuggor i augusti” i Bråddjupt eko (1947). Här finns, bakom det lätt non-
chalanta föredraget, en nästan shakespearesk svikt och andhämtning. Och man 
påträffar här stämningar, som genomgår väldigt mycket av Edfelts produktion. 
Ständigt letar skalden efter glömska och lisa, en möjlighet att andas mitt i ”vår 
människoskapnads plåga”. Och det är gärna just i sådana situationer som källan 
eller brunnen får göra tjänst. Någonstans i trakten av livets källa hör skalden 
toner, utlöses den stora musiken, som ger lättnad och tröst. ”Bortom mark-
nadsgycklarnas skrik/ sorlar källan av ren musik”, heter det i ”Hemlandssång” i 
Sång för reskamrater (1941). Ty det andliga är hos Edfelt gärna förbundet med 
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musik. I ”Sonatin” i diktsamlingen Hemliga slagfält (1952) talas det om ”själens 
värld av hemlighetsfulla vibrationer, i detta nu ordnade till ett tonmönster som 
i sig självt är klart som en källa i skogen en junidag eller klart som en katedral 
av någon genomskinlig materia”. Eller också utlöser källan, som Ulla-Britta La-
gerroth träffande uttryckt det, vad som är ännu högre än musiken, nämligen 
tystnaden.27 Vid källan stillnar livets oro. Där finns glömska, skuldlöshet, glädje, 
den stora meddelaktigheten i livet.

Glömska, men också minnen! Redan av den föregående inventeringen torde 
ha framgått, att källan och brunnen också fungerar som katalysatorer för erin-
ringen. Den är förknippad med ett återvändande i tiden. Det finns naturligtvis 
stöd i vardagsspråket för ett sådant språkbruk. I vardagligt tal brukar vi ju orda 
om ”tidens brunn”, om ”glömskans brunn”, om ”minnenas brunn”. Edfelt an-
knyter ofta till den sistnämnda föreställningen och företar sin minnesfärd utmed 
två vägar. Endera erinrar han sig sin egen barndom, eller också förflyttar han sig 
tillbaka till kulturens gryning, till släktets barndom. Det är frapperande, hur 
mycket av hans poesi som kretsar kring detta återvändande. Dikter som ”Arka-
isk bild”, ”Unio mystica” och ”Triptyk” – nämnda eller behandlade ovan – ger 
alla, var och en på sitt sätt, vältaliga vittnesbörd.

Edfelt har alltså för vana att söka sig tillbaka till en arkaisk tid, till en arkaisk 
frid, till en arketypisk ur-situation, det stora ögonblicket för länge sedan, då 
tillvaron ännu inte spårat ur och då allting var helt och rent. Det vilar romantik 
och primitivism över detta, och jag är övertygad om att en närmare litteraturhis-
torisk prövning av dessa föreställningskomplex skulle ge viktiga nycklar till hans 
poesi. Men givetvis är de historiemetafysiska ambitionerna inte alltid framträ-
dande. Ibland är det väl mest frågan om nötta metaforer, såsom när det i Ådernät 
(1968) talas om ”en ton djupt ur det förgångnas brunn – och plötsligt rusar du 
tillbaka förbi ditt livs stationer” (”Tonen”), eller när poeten i Hemliga slagfält 
(1952) håller en marmorskärva i handen och lyssnar till hur ”århundradenas 
mörka brunn susar i mina öronmusslor” (”Marmorskärva”).

När poeten lutar sig över källans eller brunnens vattenspegel, inträffar det 
att han ser sin barndom, ja barndomens hela ljuvlighet. I samlingen Ådernät 
läses till exempel följande vidunderligt sköna prosadikt om ”Källan”, den som 
utgör själva ådernätets hjärtpunkt: ”En källa i skogen. Ett ådernäts hjärtpunkt. 
Mossan har lagt sin mörkgröna krans kring dess nästan cirkelrunda, blickstilla 
vattenspegel. I blåsippornas nyss öppnade skålar ligger regndropparna kvar, 

27 Perspektiv på Johannes Edfelt, s. 118.
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stora och svällande. En vindfläkt kommer hasselns hängen att gunga. En få-
gel – kanske en talltita, kanske en trädkrypare – ger till ett kvitter, skört som 
porslin, skyggt som en viskning. I källan är min barndom med dess ensamma 
drömmar innesluten.” Och i ”Vid rötterna” i Sång för reskamrater förekommer 
ett djupsinnigt grubbel över tidens gåta, som springer fram ur en urromantisk 
upplevelse av barnets första, direkta möte med tingen:

De ting vi känt med barnets händer,
de glänste en gång makalöst:
de gula lejongapens tänder,
källvattnet som vi sakta öst –

Johannes Edfelts bildspråk är enkelt och enhetligt och har liksom hela hans 
stränga formsträvan en lätt klassicerande prägel. På nästan grekiskt vis talar han 
om källans ande, om Narcissos som lutar sig över källan utan att någonsin nå 
dess vatten. Det utesluter inte, att han är en mycket svensk poet som använder 
modernismens hela arsenal av metaforiska nymodigheter. I så måtto erinrar han 
mycket om Rabbe Enckell, med vilken han ju också stått i nära förbindelse.

Men det svenska och det moderna får kanske inte överbetonas. Harry Mar-
tinson har i en kongenial essay i En bok om Johannes Edfelt (1954) saktmodigt 
men envist polemiserat mot uppfattningen, att Edfelt skulle vara någon enkel 
svensk regionalist som anpassat sig till modernismens målföre. Han är, menar 
Martinson, i stället europén, och det är anmärkningsvärt hur ofta han använder 
ålderdomliga bilder, av släktet ofta och länge nyttjade symboler. Det fordrar 
mod att använda en sådan diktion i vår tid. Men kanske är det just därför hans 
diktning uppnått en så stor allmängiltighet.

Jag tror att denna iakttagelse har stor räckvidd. Enkelheten, den svåra enkel-
heten, är Edfelts särmärke som lyriker. Ännu i den allra senaste diktsamlingen 
Brev från en ateljé (1976) återvänder det stora temat enklare, mer utmejslat och 
samtidigt rikare. Det sker i prosadikten ”Dold källa”. ”Källa, du som varit min 
tillflykt genom åren, låt ännu ditt flöde, ständigt nytt, ständigt förnyande, välla. 
Ingen nymf – ingen Arethusa, ingen Bandusia – hägnar dig: du är namnlös. 
Inga mikrofoner har uppfångat ditt sorl; ingen kartograf har utprickat ditt läge. 
På väg till dig var jag ändå inte på avvägar utan styrde stegen mot det som var 
mitt mål: vägen till dig var vägen till mitt innersta väsen. Vattna med din frisk-
het underjordisk grund och dolt rotsystem ännu när det sena livets dager, snål 
som en ockrares blick, faller och de frostbitna löven lägger sin rostbruna matta i 
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höstens böljande dis.” Så är då Johannes Edfelt fortfarande på väg mot det som 
är ”ande och inåtvänt”. Han ger röst åt en livserfarenhet, som delas av många, 
kanske i synnerhet av dem som levat länge. Han nöjer sig inte med att leva utan 
söker det enda nödvändiga, andens ådernät. ”Djupt i skogen av tätnande år/ 
längta våra förtorkade munnar/ efter dälden där vattnet går.”

Tryckt i Tanke och tro. Festskrift till Georg Landberg på 70-årsdagen (1977).

Delblanc i Berkeley

Sven Delblanc har tillbragt ett år som gästprofessor i Berkeley i USA. Under 
detta år tänkte han skriva en roman, men den ville inte – som han uttrycker 
saken – folka till sig. Alltså har han skrivit en ofolklig och personlig dagbok i 
stället. För detta lider han samvetskval och gör avbön. Delblanc plågas nämligen 
av att vara individ, han mår rentav illa av att vara en personlighet. Självföraktet 
står som en sky omkring honom, när han upptäcker att han är vad han är, att 
han avviker från andra och höjer sig så högt över mängden. Ju mer suveränt 
Delblanc alltså exponerar sig själv i Åsnebrygga (1969), desto mer enträget pre-
dikar han samtidigt det socialistiska evangeliet, att jaget bör gå förlorat och 
lämna plats för folket. Ibland tar han i så kraftigt, att det nästan verkar som om 
han ville ta död på sig själv. Och att detta intryck är riktigt, får sin bekräftelse i 
bokens slutpartier. Här presenterar han sin dröm om en politisk revolution och 
social befrielse i termer som samtidigt antyder, att det rör sig om en personlig 
dödsdröm: ”I sanningens och rättvisans tjänst blev det min sällsamma uppgift 
att arbeta på min egen undergång. Arbeta för ett samhälle där en sådan som jag 
vore en styggelse och en förorening.”

Det är alltså en mycket allvarlig bok Delblanc kommer ut med i höst, en 
självmordsbok kunde man faktiskt kalla den, och troligen också den mest oför-
behållsamma bok han någonsin skrivit. Det rödglödgade hatet mot Amerika 
och allt vad Amerika är och står för – bara förstärkt efter ett års besök i landet – 
tycks ha att göra med eller rentav vara förorsakat av hans självhat. Det är till sist 
en och samma sak han vill komma åt, när han hudflänger Amerika och gisslar 
sig själv: den gamla romantiska individualismen, den omöjliga och grymma 
drömmen om total frihet, gör-det-själv-filosofien, personlighetens rätt till fri 
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expansion. Under sin vistelse i Amerika upptäcker författaren – och det är inte 
precis vanligt i våra ordinära hatböcker om Amerika – att han bär en amerikan 
inom sig. Eller åtminstone: han bär på en kanadensare. Fadern och lantmannen, 
den tyranniske och älskade, som piskade djur och skrämde sin son med samma 
glada humör och som med tiden utvandrade till Kanada, var just en man som 
trodde på individens rätt att ta för sig och slå omkring sig. En gång lånade han 
gevär hos en granne, siktade på sonen Sven och sköt. Fastän han inte träffade, 
tycks han ha skadskjutit författaren för livet. 

Fastvuxen vid min rygg som en djinn viskar han varje dag sin lära i mitt öra: kom 
ihåg att du är ensam. Kom ihåg att du är unik. Misstro din nästa. Lita bara på 
dig själv. Kom ihåg att du är fri, fri, fri… Aldrig finner du vägen från jag till vi. 
Är frigörelse möjlig? Nej. Går jag på tiljan för att spela gemenskapens och med-
mänsklighetens roller, kan jag alltid känna hans kalla, kritiska blickar i kulissen. 
Skriver jag inte om honom? Ack, jag skriver ju aldrig om något annat. Det är 
ju bara då min prosa kommer till liv, när jag låter honom smäda och förbanna 
mig, utklädd till Fredrik den Store eller Markis de Sade…Det enda som lever i 
mig är han.

Och så blir då dagboksrapporterna från majupproret i Berkeley inte en politisk 
rapport i vedertagen mening. Polis och trupper invaderar visserligen Berkeley. 
Professor Delblanc skadas visserligen av tårgas, när han helt fredligt förflyttar 
sig mellan universitetsbyggnaderna. Professorn grips visserligen av blint hat mot 
denna oresonliga polis, som slår hans oskyldiga studenter blodiga och sönder 
och samman. Han går visserligen för en stund upp i massan och upplever något 
av en religiös vi-känsla, när ropen stiger: ”Trupperna bort från campus.” Och för 
ett ögonblick ser dagboken ut att ”folka till sig”, åtminstone tillräckligt för att 
kunna få heta dagboksroman. Men samtidigt och som så ofta i sådana situatio-
ner är huvudpersonens sinne liksom borta från allt. Han ser sig själv i ironiskt 
utanförperspektiv. Han blir komisk, en ranglig och struttande Don Quixote-ge-
stalt med stel blick och skakande huvud som spelar med i en stor komisk opera 
eller en absurd fars. Och i kulisserna står fadern, som fjärrstyr hans liv och säger: 
”Aldrig finner du vägen från jag till vi.” Detta är orsaken till både hans hat och 
hans vanmakt.

Vid sidan av alla dessa politisk-psykologiska djupdykningar, som ofta över-
tygar litterärt och psykologiskt även när de inte övertygar politiskt, är bokens 
övriga pärlband av infall och impressioner, utfall och utgjutelser en formidabel 
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uppvisning i Delblancsk enmansteater. Komiken blommar, när han berättar om 
grannen som kliver in i sin bil varje eftermiddag och skåpsuper ur handskfack-
et för att undslippa kritik från sin stränga syster, kallad Krigsmakten. Det 
kulinariska får sitt, när han förtäljer om de sköna och tunga lördagsmiddagar 
som hans hustru serverar om våren. Medan kolibrierna svirrar kring kaprifolie-
blommen, sitter han i trädgårdens sol och ser ned över San Francisco och minns 
matsedeln: mogna, smöriga avokados, stekt lax med majonnäs, grön sparris och 
ugnsbakad potatis med sur grädde och gräslök, ostkaka och vin rosé. Han målar 
träffsäkert och ser allt. Han lovar och prisar de tre stora, Kierkegaard, Ibsen och 
Strindberg, som när oss och föder oss och klär oss, när vi undervisar om skan-
dinavisk litteratur i USA. Han går på cirkus med sin dotter och har roligt. Han 
går på opera med sin hustru och njuter. Och han går ut och äter tråkig pannbiff 
med Ingemar Hedenius.

Den som undervisade vid Harvard samtidigt som Delblanc gjorde detsam-
ma i Berkeley och som för övrigt över åsiktsgränsen och Klippiga Bergen ibland 
med honom växlade uppsaliensiska docentbrev av det slag han driver med så 
roligt i Åsnebrygga (s. 122) – de börjar enligt genrekonventionerna alltid med 
”Bäste bror” och slutar alltid med ”Tuus” och innehåller därutöver mest giftig-
heter om obegåvat folk i omgivningen samt ömsesidiga hedersbetygelser – kan 
naturligtvis inte låta bli att minnas tillbaka och undra, var linjerna kraftigast 
korsade sig. Det hände en vårkväll i januari i år, då jag damp ner på en föreläs-
ningsturné i Kalifornien och blev inbjuden till vårt stora folkliga geni. Härom 
bör berättas, ty det underlättar läsningen av boken. Det blev mycket rosévin 
och mycket gemyt. Fram på kvällskvisten tog jag inte ens illa upp att han före-
brådde mig avsaknad av Leonard Fredrik Rääfs reaktionära kulturkonservatism. 
I boken finns reflexer av detta samtal: ”Men det finns ingen riktig konservatism 
längre, bara impotent gnäll eller förflackat medlöperi. Vad vår tid behöver är en 
ny Leonard Fredrik Rääf.” (s. 169) Jag förebrådde honom i gengäld blind ut-
opism och framstegsoptimism och ser nu, att han i Åsnebrygga stormar väldeliga 
mot ”domedagspessimisterna”. Men skall här inte förlänga diskussionen, som 
fortfarande inte övertygat mig! Argumenten mellan Harvard och Berkeley föll 
på något sätt den kvällen under bordet, där döttrarna helt fredligt lekte ihop 
på golvet och hade mycket roligt tillsammans. Och Sven Delblanc hade ju för 
sin del hur som helst hittat pudelns kärna, som var systemet. Det ekonomiska 
systemet! På sina rangliga ben spindlade han i väg till en bokhylla och tog fram 
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Encyclopædia Britannica och bevisade med en svepande handrörelse, att den var 
ägd, styrd och hart när genomgående skriven av amerikanska monopolintressen.

Pudlars kärna är nästan alltid svår att hitta, och en åsiktsgräns kommer nog 
alltid att löpa mellan Harvard och Berkeley. Men ovanför den och i den svenska 
fredlighetens tecken kan kanske konstateras, att Delblanc skrivit en lysande, en 
vital och egendomligt otäck Amerikabok, bra mycket mer besinningslös och 
propagandistisk än Herbert Tingstens Dagbok från Amerika men också vida 
mindre utslätad. Den utger sig inte för att vara något mer än en mellanbok i 
Delblancs skönlitterära produktion och tycks närmast vara skriven, medan för-
fattaren funderat på vad han skall skriva nästa bok om. Man undrar ibland, om 
Sven Delblanc inte borde skriva fler mellanböcker och tänka mindre på folkliga 
romaner. Ty det är – saken går verkligen inte att förneka! – när han skriver om 
sig själv, som hans prosa blir allra mest levande. 

I SvD den 20 november 1969.

Äreminne över Åminne

Av de läsvärda böcker, som jag under höstens lopp fick tillfälle att på olika grun-
der prisa, till exempel Karl Rune Nordkvists Nattvägen, Werner Aspenströms 
Skäl och Lars Ardelius Gösta Berglunds saga, är nog Sven Delblancs Åminne den 
som fängslat mig mest. Men den fick jag i gengäld inte tillfälle att prisa i en 
recension, bara vara med om att prisbelöna, när Svenska Dagbladets litterära jury 
utdelade 1970 års litteraturpris.

Åminne (1970) är ovanlig i vår nya prosa, bland annat såtillvida som helt 
vanliga läsare och inte bara litteraturkritiker torde ha nöje av den. Den är mustig 
och frodig och erbjuder något så sällsynt som alldeles genuin humor. Författaren 
breder på, när han skildrar bönderna i sin barndoms Sörmland på 1930-talet, så 
att man formligen känner en doft av finkel och gödsel i näsan. Penselföringen är 
livlig, så att det skvätter om den. Språket pulserar med ett liv och en rikedom, 
som ibland kan leda tankarna till självaste Hemsöborna. Läser man högt ur den 
– och det är märkligt, hur väl Åminne ägnar sig för högläsning! – hör man det 
särskilt tydligt. När vanliga dödliga bara har två eller tre ord att välja mellan, 
har Delblanc tio. Det är inte något obestämt grönt som flyter i strömfåran i 
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Sillerån och föranleder årensning i Hedeby. Det är kaveldun, gäddnate, andmat, 
vattenklöver, bladvass och blåtåtel. Det är inte bara plöjning i största allmänhet 
som skildras. Det är risten, billen och vändskivan som går genom lättlera, mjäle 
eller mulljord.

Sedan är förstås boken åtskilligt litterär också. På ytplanet fullföljer den en 
tradition från Strindbergs, Geijerstams, Wranérs och Ernst Ahlgrens dagar och 
som då, med ett numera övergivet fornord, kallades folklivsskildring. Något av 
Selma Lagerlöfs hymner till det svenska landskapet, med lyrismer och invoka-
tioner och sägner och skrock, finns där. Hjalmar Bergmans vilda och skenande 
fantasiflykt och hans observans för sociala och ekonomiska förhållanden kom-
mer ofta i läsarens tankar. Och högreståndsskildringen av friherren, majoren i 
reserven och riddaren av Kungl. Svärdsorden Carl Gustaf Urse till Vallsta och 
hans äkta hälft, född grevinna von Kyhle, är så chargerad och tyngd av litterära 
schabloner, att den nästan kantrar över i det karikatyriska. Litteraturhistorikern 
Delblanc har läst många adelssatirer, det är tydligt. Bakom hans Ursar skymtar 
Herman Bangs Urnar och många andra förfallna blåblodiga i sekelskiftets dege-
nerations- och dekadenslitteratur. 

Och det är någonstans här, i korsningen mellan det höglitterärt förnäma och 
det folkliga, som konflikten i boken inställer sig. Delblanc skriver om folket, 
men det blir en folklivsskildring utstyrd i litterära klutar. Han går människorna 
in på livet, men blott för att finna, att de egentligen är ogripbara, ett slags halv-
skuggor i hans egen konsts drömvärld. Han behandlar verkligheten. Men mitt i 
alltsammans blir det plötsligt teater eller opera, förställning och utstyrselprakt. 
Och ingen skall tro, att inte författaren själv varsnat konflikten. Oroligt frågar 
han sig, om han har rätt att skriva konst om folkets nöd, om han verkligen har 
mandat att tala för de många? I trötta ögonblick förråder han, att hela denna cir-
kusföreställning av litteratur och retorik är ett enda stort gyckel, ett meningslöst 
upptåg. Naturligtvis tar han sig samman och håller språklådan i gång, sin egen 
eller Axel Webers eller cynikern Mon Cousins. Och vill det sig riktigt illa, faller 
de varandra i talet. Vore man granntyckt, skulle man säga att dessa stilbrytningar 
liksom självironin kan bli tröttande. Men på något vis får sådana anmärkningar 
ingen tyngd inför ett författarskap, där man har förnimmelsen att konsten och 
clownerierna och den halvt redlösa ordströmmen framspringer ur ett så stort 
inre motstånd, där dikten för diktaren, för att nu stjäla en fras ur romanen, är 
”en grenblixt som genomkorsar hans livsledas natt”.
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Fastän Åminne markerar en förnyelse i Delblancs författarskap, är kontinui-
teten bakåt ändå hela tiden förnimbar. När han skriver om herremän och folk, 
handlar boken i sina djupaste skikt ändå om honom själv. Han berättar om 
den fula ankungen som växer upp på bondlandet men som hamnar i något 
som mest ser ut som en akademisk plaskdamm, ”svandammen vid slottet, där 
han befanns vara en finare sorts fågel och anställdes som extra ordinarie svan i 
reglerad befordringsgång”. Det är en miljö, där den fula ankungen vantrivs och 
känner skuld men där han bekvämt finner sig till rätta. Han berättar om den 
sjuka grenen som förtorkar och knäcks, när vårstormen går över världen. Han 
skildrar alla dem som ”historien utspyr ur sin mun”, därför att de fortsätter att 
vara egensinniga individualister – inte kan vara annat! – fastän tiden fordrar 
gemenskap och kollektiv sammanhållning. Inlevelsen i förlorarnas situation, i 
deras som tänkt och handlat fel – så till exempel Carl Gustaf Urse – har med 
självidentifikation att göra.

Är då den skuldkänsla och det självhat, som också denna Delblanc-roman 
vittnar om, berättigade? Måste författaren ständigt be om ursäkt för att han är 
den han är? Varför alltid dessa reservationer, när han fantiserar och fabulerar? 
Varför skall den individualism han representerar och den sociala gemenskap han 
drömmer om nödvändigtvis stå i ett motsatsförhållande? Så kan man fråga. Men 
man måste samtidigt tillstå, att han hittat motivkretsar som blivit konstnärligt 
utvecklingsbara och ofantligt fruktbara. I bilden av den sjuka grenen som måste 
offras för att trädet friskt må leva vidare – som bekant ett motiv med bibliska 
anor – kan han fånga in ett helt socialt-personligt dilemma. Han lyckas dels få 
plats för sin politiska utvecklingsoptimism men dels också få svängrum för sin 
högst privata dragning till dekadens och död, förfall och undergång. Det är ur 
sådana självmordiska antiteser som konst springer fram.

Kan egentligen Sven Delblanc ta död på sig själv, som suverän berättare, 
hur gärna han själv än vill? I Åminne förefaller det till sist som om han vore 
fiktionens självsvåldige herre långt mer än sina gestalters eller läsarens jämlike. 
Det är han – gammal dödsdömd individualist och konstnär till förbannelse! 
– som bestämmer takten och anger riktningen. Och när han öser ur sitt ym-
nighetshorn, kan han trots allt inte riktigt dölja sin personliga lust, sin glädje 
över att få bedriva ordhanteringen. Man kommer nästan att tänka på gamle Ab-
raham, när han sådde brantlyckan ner mot ån, där inga vanliga och mekaniska 
såningsmaskiner lyckades: 
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Det ginge väl för sig, mente Abraham. Den gamla säckvävsskäppan plockades 
fram och pojkarna körde vördnadsfullt ut honom till brantlyckan: lite nyfikna 
var de väl att få se hur gubben skulle klara av den svårsådda branten. Abraham 
fick skäppan fylld och häktad över axeln. Därpå tog han plats ytterst på vändte-
gen, blundade och mumlade för sig själv. Lill-Elof och drängen undrade smått 
om han hade signerier för sig, men Abraham höll bara på med det svåraste i 
handsådd: att räkna sig in i den rätta rytmen. Därpå började han vandra i den 
rätta, sviktande takten, inte ett steg för långt, inte ett steg för kort, stadigt ögon-
märke, vänster hand i skäppan, höger hand sår, höger hand i skäppan, vänster 
hand sår, och vetekornens virvlande slingor höjdes och sänktes omkring honom 
som gyllene vingar av säd.

I SvD:s serie ”Bokslut”, den 25 januari 1971.

Gyllenstens Barnabok – ingen barnbok
”Jag är fast övertygad om att idel ont kommer av alltför fasta övertygelser – nej, 
nu sa jag bestämt för mycket!” Med denna bländande aforism – tänkvärd inte 
minst i den stora fundamentalismens tidevarv – inleder Lars Gyllensten sin bok 
Desperados. Och i samma andetag säger han sig ha observerat, att ”de flesta, 
som är onda, antingen är onda därför att de har alltför mycket övertygelse eller 
därför att de har alltför stor saknad efter en”. Fastän Barnabok med underrubri-
ken Romantiska artefakter utkom redan 1952 och alltså ett helt decennium före 
Desperados (1962), låter sig den förstnämnda boken mycket väl läsas i ljuset av 
den senare. Ty mellan böckerna i Lars Gyllenstens författarskap löper ständigt 
hemliga förbindelser och bryggor. Varje enskilt verk kan visserligen läsas fristå-
ende. Men verken ingår också i en helhet, som delar i ett spänningsfält vilket 
uppkommer just genom böckernas inbördes samstämmigheter och kontraster. 
Desperados erbjuder en värdefull nyckel till Barnabok. Båda böckerna riktar upp-
märksamheten just mot den förtvivlade människans villkor.

Huvudpersonen i Barnabok Karl-Axel, som slits mellan de båda kvinnorna 
Klem och Lucy, bär omisskännliga drag av en gyllenstensk desperado. Det står 
inte länge på, förrän till och med själva ordet ”desperados” dyker upp i tex-
ten. Och liksom Gyllenstens stora mästare och förebild Søren Kierkegaard i sin 
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barndom sägs ha gått ”i en stilla förtvivlan”, ligger förtvivlan – latinets motsva-
righet till detta ord är just desperation, avsaknad av hopp – ständigt på lut hos 
barnabokens jagberättare. I sitt sjaskiga och sterila resonemangsäktenskap med 
Klem lever han i en liknöjd skentillvaro, som inte ger förlösning och inte hopp. 
Att som Kierkegaards kristne assessor ”förverkliga det allmänna” och ta på sig 
ett äktenskaps mer ansvarsfulla förpliktelser duger han inte till. I stället längtar 
han bort och ut från sitt fängelse av självcentrerad isolering, likgiltighet och me-
ningslöshet. Det är därför som Lucy hotar hans sinnesfrid och ständigt frestar 
honom med ett annat sorts liv, en hängivelse bortom allt förnuft, låt vara att 
också dylik laglös sammanlevnad och extas kan förvandlas till sin egen parodi. 
De förhoppningar om en jaglös och oreserverad hängivelse, om ”något annat” 
som hägrar kring hans möten med Lucy och över huvud förföljer honom, infrias 
nämligen aldrig. Den rena drömmen och allvaret förvandlas till mardröm och 
karikatyr, när han märker att han är utnyttjad och inte kan ta sig ur härvorna av 
lögn och förställning. 

Karl-Axel är och förblir en desperado. Vi har därmed närmat oss själva den 
bärande axeln i romanen och ett centrum i diktarens föreställningsvärld under 
det skede av författarskapet, då han som mest ivrade för trolöshet, öppenhet, vil-
ja att bryta upp och ompröva, att hålla sig med preliminära övertygelser i stället 
för rigida och färdiga sådana. I Gyllenstens värld är både avsaknaden av enga-
gemang, den plågsamma bristen på övertygelse, lika farlig och dödsbringande 
som det oreserverade engagemanget, den alltför fasta övertygelsen. Både lidelse 
och lidelsefrihet, det ena likaväl som det andra, kan utlösa desperation. Och 
förtvivlan, som enligt skolastisk teologi är en dödssynd och enligt Kierkegaard 
själva ”sjukdomen till döds”, öppnar gärna porten för illgärningar. Karl-Axels 
öde åskådliggör vad det är frågan om. Både i äktenskapet med Klem och i för-
bindelsen med Lucy blir han mycket riktigt bärare av ondska. Romanen slutar 
inte för intet med ett barnamord.

Men är det inte långsökt att på detta vis läsa Barnabok allegoriskt, som en 
existentiell eller moralisk handbok i den svåra konsten att leva? frågar sig den 
misstrogne läsaren. Ligger det inte närmare till hands att uppfatta den bara som 
en dråplig skröna om den stockholmska medelklassens banala vardagsliv under 
några år efter andra världskrigets slut? Mycket talar ju för en sådan läsart. Med 
gott humör och iskall precision skildrar Gyllensten en erotisk triangelkonflikt 
av det slag som det går femton på dussinet av i det moderna storstadslivet. Och 
med den modernistiska språkkonst som han här – i övergången mellan 1940-tal 
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och 1950-tal – drivit till fulländning parodierar och karikerar han äktenskaps-
grälen, barnjargongen, kuttret mellan de älskande, ja till och med Karl-Axels 
inre monologer, så att läsaren gång på gång grips av skrattlust. För det löjliga 
i både barns och vuxnas vardagskonversation, för automatiken, den stelnade 
upprepningen i våra talesätt och tankevanor, har denne diktare ett säkert öra. 
Men de virtuosa ordlekarna balanserar på gränsen mellan gyckel och allvar. Även 
om Barnabok bitvis kan förefalla att vara en ogement rolig bok, blir den som 
skrattspegel därmed sällsamt dubbel. Ett tu tre inträffar det, att läsaren sätter 
skrattet i halsen. Han upptäcker då, att tokroligheterna rymde hisnande san-
ningar om vår levnads korthet och dödens närvaro. Bakom och under de språk-
liga saltomortalerna och mitt under Karl-Axels rastlösa vandrande mellan älska-
rinnans lägenhet, mammas kökssoffa, Torstens frisörsalong och det egna knoget 
på uppbördsverket öppnar sig alltså väldiga bråddjup av gravallvar. Och man 
inser att skämten och nojsandet kanske bara är till för att dölja – eller måhända 
signalera? – vilken förtvivlat allvarlig affär som levandet ändå är, det må vara 
aldrig så banalt. Säkert är det därför som Gyllensten skämtar. I det företal som 
heter ”On dit” och som inleder Desperados återges ett talande citat av Hölderlin: 
”De skämtsamme: Alltid leka och skämta – måsten I vänner! O, detta smärtar 
gränslöst min själ – det är förtvivlades lott.”

Ett förtvivlat försök att hitta ett modus vivendi med livet alltså, en varning 
för alltför fasta övertygelser liksom också en varning mot bristen på engage-
mang, ett suveränt och idogt balanserande på lina mellan skämt och allvar. Så 
skulle man preliminärt kunna ange några hållpunkter. Men är romanen därutö-
ver också, som somliga uttolkare en gång tänkte sig, en maskerad självbiografi? 
Nej, knappast. Lars Gyllensten har själv gång på gång varnat sina läsare för att 
tolka hans fiktionsskildringar som sentimentala självbekännelser, som vittnes-
börd om hur han själv har det inombords. Det privata är i regel ovidkommande 
i hans skapade värld. Vad han är ute efter är något allmängiltigt, man kunde 
kanske – om det inte lät så patetiskt – kalla det sanningen om människan. 
När han i Svensk Litteraturtidskrift 1953 skrev en självrecension av Barnabok, 
pekade han på bokens konstruktion som artificiell konstprodukt, som artefakt. 
Närmare bestämt konstaterade han, att ”den som vill räkna sig hemma mer i 
40-talet och i naturvetenskapen” inte i första hand ägnar sig åt bekännelselittera-
tur. Snarare anställer han experiment, skapar på kierkegaardskt vis språkliga pro-
jektioner eller artefakter, möjliga att läsa bara på sina egna villkor. Ungefär som 
det vid en operation inte är kirurgen personligen utan hans ingrepp som är det 
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intressanta, så bör läsaren vända sin uppmärksamhet åt rätt håll också i denna 
roman – nämligen mot vad som händer på operationsbordet, när en desperados 
innersta dissekeras. Och att Gyllensten i sammanhanget tillgripit den medicin-
ska liknelsen med vivisektioner, har förstås sin förklaring i att han vid denna tid 
råkade vara histolog och forskare vid Karolinska institutet. Att sedan experimen-
tet i egenskap av litterärt konstverk – också och likafullt! – innehåller subjektiva 
och personliga drag, är lika ofrånkomligt. Även om detta är dess upphovsman 
medveten. I sin självrecension erkänner han det omöjliga i att litterärt företa sig 
saker och ting, ”utan att göra det med subjektiva instrument, försmädligheten i 
att aldrig kunna engagera sig ens i den lidelsefullaste kärleksförklaring eller den 
argaste hatpropaganda, utan att samtidigt introducera sin egen och eget fria 
bröst”. Detta, säger han ”återkommer i sak och form i Barnabok”.

När romanen skrevs, låg ett dramatiskt skeende bakom både författaren och 
hans läsekrets. Gyllensten har berättat om hur illa berörd han var av de politiska 
excesser som florerade under andra världskriget och åren närmast efter freds-
slutet. Vid en studieresa i Holland 1950 hade han på nära håll kunnat studera 
nazisternas framfart och krigets ödeläggelser i ett ockuperat land. Holländarna 
hade farit gränslöst illa under ockupationsåren. Många i civilbefolkningen hade 
svultit ihjäl, motståndsmän hade mördats eller deporterats. Vad Gyllensten då 
bevittnade underströk vad han inhämtat också på annat håll och stegrade hans 
avsky för nazismen både ute i Europa och hemma i Sverige. Som kollektiv-
fenomen belyste den politiska smittan just hans favoritidé om de alltför fasta 
övertygelsernas farlighet. Var nämligen inte, hos Hitler och hans hejdukar, just 
den alltför fasta övertygelsen roten till det onda, ett utslag av frustrerade männ-
iskors desperation och eskapismer? Och var inte egentligen samma mekanismer 
verksamma i den röda diktaturen hos Stalin och dennes folkkommissarier, när 
de begick sina förbrytelser? Till råga på allt frodades ju den brinnande tron på 
utopier, den fanatiska övertygelsen om ideologiernas vikt och värde, kort sagt 
ett slags fundamentalism också hos den välsituerade medelklassen i det fredliga 
Sverige. Också här hemma fanns sålunda – hur märkligt det än kunde förefalla 
– en grogrund för politisk urartning, ja ondska. I många av novellerna i Despe-
rados, i dess företal och efterskrift skymtar man denna politiska bakgrund. Flera 
av novellerna i nämnda bok, det har Gyllensten själv intygat, kunde i och för 
sig ha hört hemma i Barnabok. I den moderna sagovariant som han presenterat 
under namnet ”Hans och Greta” förekommer till exempel direkta citat från den 
svenska kärnvapendebatten. Gyllensten var, som jag en gång utrett i min lilla 



191

bok Berättartekniska studier (1964), bestämd motståndare till en svensk upp-
rustning med kärnvapen. Också Sokrates död (1960) arbetade med likartade 
motiv, den intensiva hängivelsens frestelser och faror. Och i Senilia (1956) sökte 
han sig fram mot ett alternativ till den ideologiska yrseln, nämligen att – denna 
gång på basis av Ahasveros-myten – hitta en upprepningens och igenkännandets 
tillflyktsort, som höll förtvivlan oskadliggjord och smärtan avväpnad.

Av det nu sagda följer naturligtvis inte, att Barnabok skulle vara någon poli-
tisk roman. Bara i det korta avsnittet om det tyska utbytesbarnet Franz Schem-
mel från Kranichshaufen och Karl-Axels svarsbesök hos denne får vi en ögon-
blicksbild av Tredje riket. Eljest finns den politiska atmosfären snarare med bara 
som en allmän klangbotten till berättelsen, en stramalj på vilken det erotiska 
och privatpersonliga broderiet utförs. I detta erotiska skeende tvingar sig en 
ständigt kontrasterande eller sammanhållande kontrapunkt fram, man kunde 
kalla det barnaskapets tema. Men också rörande detta barnatema och bokens 
huvudtitel kan det vara skäl att varsko läsaren. Någon barnbok har vi sannerli-
gen inte att göra med, när vi läser Barnabok. Däremot handlar romanen – direkt 
eller indirekt – mycket om barn, om barnaårens lust och olust, om barnafan-
tasins förmåga att omtolka verkligheten, om barnlekar och lysten barnsexuali-
tet, om barnsliga upptåg och infantila lekar, om förlusten av barndomen och 
oförmågan att någonsin bli fri från den, om behovet att skaffa sig barn och den 
lika starka lusten att undvara dem, om barnramsorna med deras obarmhärti-
ga avslöjande av vuxenlivets förljugenhet, om Jesusbarnet i Betlehem och om 
konsten att bli som ett barn eller eljest gå miste om himmelriket. Samt, sist och 
slutligen, om ett kusligt barnamord. Hur mördandet i alla tider gått hand i hand 
med kärlekens gärningar, har ofta upptagit Gyllensten. I Carnivora (1953) låter 
han, alldeles som evangelisten Matteus, Jesusbarnets födelse ackompanjeras av 
konung Herodes mord på alla gossebarn i Betlehem ‒ ”därmed förverkligande 
gudomens intentioner”.

Barnabok är i långa stycken en modern helvetesskildring, som på ett för-
skruvat och konstgjort språk åskådliggör den moderna människans omogna, 
ansvarslösa, skuldlösa och totalt skuldbefriade existens i en normlös värld, på 
likgiltighetens och meningslöshetens botten. Om det funnits skuld, hade det 
funnits hopp, låter Karl-Axel förstå i sin evigt malande monolog. Men någon 
skuld och något ansvar finns inte, därav desperationen. Genom nedskrivningen 
av det humana och avskrivningen av det gudomliga illustrerar Barnabok också 
alienationens verkningar i en värld, där själva verklighetskänslan tycks ha gått 



192

förlorad. Men mitt i all sin genomförda negativism pekar romanen, indirekt, 
samtidigt på möjligheten av en annan tillvaro. Man bör ge akt på vad Karl-Ax-
el säger sig sakna, vad som fattas honom, vad han ständigt drömmer om och 
sträcker sig efter men inte lyckas förverkliga. Ur allt fördärv och all förödmju-
kelse stiger ropet efter ”något annat”, ”ett upphävt lidande som viskar efter sin 
värdighet”, ett slags alternativ till desperadons hopplösa vardagsvärld. 

För den som följt fortsättningen av Gyllenstens författarskap blir Barnabok 
därmed intressant som ett varsel om vad som komma skall. Redan i Senilia 
(1956) mildras ju pessimismen genom en försiktigt uttalad tro på den mänsk-
liga mognadens värde. Och när Gyllensten i sina sena mästerverk behandlar 
det mänskligas vanmakt och det utommänskligas makt, sker det alls inte längre 
uteslutande i desperationens tecken. I min bok Gyllensten i hjärtats öken (1996) 
har jag sökt kartlägga ståndpunktsförskjutningen, hur diktaren nu alltmer söker 
sig fram mot livshållningar som vänder förtvivlan i tillförsikt. Karl-Axels trasiga 
världsbild, det mänskligas tillkortakommanden saknas visserligen inte i böcker 
som Palatset i parken (1970), Grottan i öknen (1973), Don Juan-romanerna eller 
Det himmelska gästabudet (1991). Men mörkret balanseras nu oftare av ett para-
doxalt ljus, varmed hopplösheten tycks kunna övergå i hoppfullhet. Åtminstone 
som ”en skändad och smärtsam saknad” förmår människan att uppfatta vad 
som fattas henne, ”befrielse, barmhärtighet – ofördärvlig ny förtröstan”. Redan 
Barnabok ger på sitt sätt besked om hur denna saknad kan se ut.

Förord till nyutgåvan av Barnabok (2002) i förlaget Modernistas  
serie ”En modern klassiker”.

Gyllensten – diktare på nåd och onåd

Lars Gyllensten har haft ett oblitt öde i svensk forskning. Ibland undrar man, 
om han inte har blivit offer för sitt eget geni och sin berömmelse. Nog för att 
litteraturforskarna skrivit inte så få avhandlingar, uppsatser och översiktsverk om 
honom, men det skedde huvudsakligen på den tiden när Gyllenstens författar-
skap ännu inte hunnit växa ut till de stora dimensionerna, jag menar alltså Don 
Juan-diktningen och annat sådant som gör honom till Becketts vederlike på vårt 
språkområde. I stort sett har litteraturforskningen umgåtts blygt och försiktigt 
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med den store. Anledningen är troligen, att det fordras ett visst mått av dumdris-
tighet för att skriva om en så svår och exceptionellt begåvad författare. Möjlighe-
terna att framstå som dum och naiv är obegränsade. Och dessutom! Under den 
långa tid som Gyllensten satt som sekreterare i Svenska Akademien kunde ju var 
och en som skrev om honom lätt misstänkas för att vilja bli invald i församlingen 
eller åtminstone önska att – i samband med det årliga stipendieregnet – från den-
samma utkvittera en lämplig skärv att amortera sommarstugan med.

Sedan Gyllensten nu lämnat akademiens arbete, har det sistnämnda hindret 
– jag var närapå att säga lyckligtvis och dessbättre – med dunder och brak bort-
fallit. Det är fritt fram för utforskningen av ett av de rikaste och skarpsinnigaste 
författarskap vi har att tillgå i landet. Och sedan teologerna beslutsamt tagit 
Gud i hågen, borde även litteraturforskarna kunna göra det eller åtminstone ta 
Gyllensten ad notam. För inte så länge sedan utgav teologiprofessorn i Lund 
Benkt-Erik Benktson ett magistralt arbete om Gyllenstens tidsuppfattning, kall-
ad Samtidighetens mirakel. I dagarna har en yngre teolog trätt i hans fotspår. Bo 
Larsson har försvarat en doktorsavhandling vid Uppsala universitet med titeln 
Gud som provisorium. En linje i Lars Gyllenstens författarskap (Verbum). Det är 
insatser och inlägg som borde kunna sporra också litteraturforskarna till kraft-
tag. Ty om det finns giltig anledning att skriva tio avhandlingar om Stiernhielm 
och tjugo om Bellman, finns det förvisso plats för trettio i fråga om Gyllenstens 
mycket omfattande och rikt differentierade livsverk.

Man inser det bättre, när man läst Bo Larssons viktiga och intressanta arbete. 
Denne har föresatt sig att överblicka så gott som hela Gyllenstens produktion 
från början till slut. I varje fall behandlar han en mängd nyckeltexter, alltifrån 
nybörjarboken Moderna myter (1949) fram till romanen Skuggans återkomst eller 
Don Juan går igen (1985). Ty som Caj Lundgren en gång (20 sept.1985) skrev 
under strecket i SvD, är Skuggans återkomst ett mästerverk som förmodligen 
inte äger särskilt många motsvarigheter i världslitteraturen och som dessutom i 
enskildheter är starkt gripande.

Sedan kan man undra, om Bo Larsson riktigt lyckats göra rättvisa åt sag-
da roman, som också är en av Gyllenstens mest tillgängliga, sinnligt levande 
och rentav roliga böcker. Det sammanhänger med att avhandlingsförfattaren 
överlag hyser ett förstrött intresse för den skönlitteräre författaren Gyllensten, 
hans vilda fantasi och bångstyriga inbillningskraft. I stället deducerar han fram 
stolta argument och ståtliga argumentationer rörande så gravallvarliga ting som 
kunskapsteori, ontologi, antropologi, moral och annat lika abstrakt ur fiktions-
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verken. Och visst finns sådant att tillgå i Gyllenstens romaner, i stor mängd och 
rikligt mått. Men det kan inte hjälpas, att man ibland kan få det komiska och 
vilseledande intrycket att Gyllensten mest av allt liknar en ordinär kyrkoherde 
på landet, i färd med att författa en jämngrå prästmötesavhandling. Det skulle 
kanske kunna gälla som beröm i den teologiska fakulteten men är för oss andra 
något för prudentligt och ordentligt för att vara fullt träffande.

Redan när Larsson för några år sedan utgav sin bok Närvarande frånvaro. 
Frågor kring liv och tro i modern svensk skönlitteratur (1987), demonstrerade han 
eljest god hand med Gyllenstens texter. Och i den föreliggande avhandlingen 
har han nedlagt stor möda på att söka fånga djupdimensionen i mästarens um-
gänge med livsfrågorna. Inte ett ögonblick gör han några otillbörliga försök att 
kristna hedningen Gyllensten. Tvärtom håller han fast och upprepar nästan till 
leda den ofrånkomliga sanningen, att Gyllensten avvisar Kristi försoningsverk 
och tanken på ”en Gud i tiden”. Hur nära än Gyllensten må röra sig en kristen 
föreställningsvärld i övrigt, är och förblir Gud för honom alltid ett provisorium, 
möjligt att ifrågasätta och tvivla på. Och på Kristi frälsargärning tror han inte: 
”Jag antar att en väsentlig skillnad mellan mig och en kristen är, att för en kris-
ten är uppenbarelsen, gudomens ingripande genom Kristus en realitet – medan 
detta för mig är en teoretisk konstruktion, som jag tycker mig förstå och förstå 
nödvändigheten av om man över huvud taget skall komma till tro, men som jag 
inte har erfarit och knappast heller tror mig om att kunna erfara. Augustinus 
framhöll ju nådens nödvändighet och verkan.”

Med sankte Augustinus i gott minne, kan man alltså knappast göra gällande, 
att det varit Gyllenstens eget fel, ifall han inte kommit till tro. Han har helt 
enkelt inte varit predestinerad, han har helt sonika inte undfått nåden. Och 
därmed jämnt! Sedan fortsätter den grymt nådeslöse likafullt att outtröttligen 
bedja och arbeta och att predika kärlekens gärningar, som ett språkspel och 
nästan som om ingenting hänt. Det kan te sig mycket paradoxalt! Men här rör 
det sig om undfådda nådegåvor. Diktarinspiration, lidelse, engagemang, kärlek 
och andra sådana goda ting räknar han som gåvor, som nåd från utommänsk-
liga, gåtfulla makter. I sena verk som Baklängesminnen, Huvudskallebok, Rätt 
och slätt och inte minst Skuggans återkomst stiger bönerna till tomheten, till den 
frånvarande guden och till en ogripbar verklighet utanför det mänskliga med en 
intensitet, som kan komma läsaren att tänka på den gregorianska sångens stän-
digt upprepade melismer. Det är en diktning av andlös skönhet, som inte blir 
konstnärligt sämre av att patetiken ständigt bryts av gyckel eller av att förtröstan 
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ligger svindlande nära förtvivlan och av att kaos på det hela taget framträder 
som granne med Gud.

Bo Larsson har på den långa färden fram till denna slutstation fortlöpande 
studerat vad han kallar ”berättelserörelsen”, det vill säga den dialog som förs 
inom de enskilda verken och mellan verken inbördes om de stora livsfrågorna. 
Även om framställningen med nödvändighet blivit summarisk, när den skall 
spänna över så mycket, är det inte tu tal om att författaren därmed, bättre än 
många, lyckats fånga dialektiken i Gyllenstens utveckling under mer än tret-
tiofem år. Utmärkande för Gyllensten är ju, att denne ogärna förfäktar sina 
tankar, utan att dessa till sist slår över i sin motsats. Den som vill studera, hur 
bildkrossandets fas – gränsen går någonstans vid Lotus i Hades (1966) och Di-
arium spirituale (1968) – avlöses av bildskapandets, hur frågorna om frihet och 
oförbindlighet efterhand får ge vika för en intrikat diskussion av valets, det ex-
istentiella ”språngets” och nådens villkor, får god vägledning i Larssons arbete.

Beklagligtvis saknas något så praktiskt och pedantiskt som en personförteck-
ning, vilket avsevärt minskar bokens användbarhet som forskningsinstrument. 
Men man kan icke desto mindre läsa sig till att Bo Larsson studerat också många 
andra mästare än Gyllensten. Viktiga impulsgivare och inspiratörer som Mäster 
Eckehart, Swedenborg, Kierkegaard, Karl Barth, Kolakowski och Gunnar Eke-
löf skymtar åtminstone som paralleller. Särskilt jämförelsen med Kierkegaard 
växer ut till något av ett huvudnummer, och här har Larsson intressanta syn-
punkter att komma med: synd och skuld, förtröstan och förtvivlan, inkarnation 
och kristologi, i mycket kan Gyllensten ha appellerats och inte minst repellerats 
av magister Søren. Men i fråga om platonism och preexistenstankar går han 
förstås sina egna vägar, ty sådant var ju Kierkegaard helt och hållet främmande.

Behållningen av Bo Larssons genomgång tycks mig alltså betydande. Sedan 
är det mer överraskande, att han inte också företagit ett försök att börja pejla 
Augustinus betydelse. Ty från Lapptäcken, livstecken vet vi ju, att Gyllensten räk-
nar Augustinus som ”en av alla tiders mest skarpsynta psykologer och livsfiloso-
fer”, skamligen försummad och bedrövligt förbisedd på våra breddgrader, i de 
barbariska nordanlanden. Säkerligen hittar man hos biskopen av Hippo några 
av de bästa nycklarna till Gyllenstens diskussion av nåd och predestination, det 
vill säga vad som på senare år upptagit så mycket av hans tankar, när han skriver 
om livet i den frånvarande gudens stat.

På motsvarande vis kunde Bo Larsson haft anledning att dröja vid och dju-
pare analysera den ”konfessionslösa mystik” som han i förbifarten upprepade 
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gånger snuddar vid och även kortfattat kommenterar. Hela hans stora Kierke-
gaardparallell hade därmed kunnat få en mer pregnant relief, ty mystiker på det 
Gyllenstenska viset var ju Kierkegaard minst av allt. Men kritiska önskemål så-
dana som dessa sammanhänger med att Bo Larsson valt att skriva en deskriptiv 
avhandling, utan egentliga försök att idéhistoriskt orsaksförklara eller förankra 
vad som inställer sig vid hans mönstring av författarskapet. Även med denna 
begränsning har hans rika och välskrivna framställning – ett slags preliminär 
fenomenologisk kartläggning av en väldig livsfilosofisk terräng – mycket att ge, 
bland annat på det sättet att den rimligen bör stimulera till fortsatt och fördju-
pad Gyllenstenforskning.

 ”Den gud som inte finns, det är han som tänder min själ i lågor”, skrev 
Pär Lagerkvist. Lars Gyllenstens författarskap är en brandhärd av liknande slag 
och med samma höga temperatur. På nåd och onåd diktar Gyllensten vidare 
utmed den stora Lagerkvistlinjen i vår litteratur, predestinerad att ställa de eviga 
frågorna men utan att uppnå de slutgiltiga svaren.

”Under strecket”, SvD den 18 maj 1990.

Biblisk mening – då och nu

När biskopen och Harvard-professorn Krister Stendahl på våren 2006 besökte 
Uppsala, överlämnade han till sina vänner ett läsestycke som kanske kan tolkas 
som hans intellektuella testamente. Utdraget var hämtat ur boken Meanings från 
1984. Stendahl förordar där, att man gör en skarp åtskillnad mellan vad bibel-
ordet en gång betydde i sitt historiska sammanhang och vad det betyder eller 
kommit att betyda i våra dagar. ”What it meant” är en sak, men ”what it came to 
mean” eller ”what it might come to mean” en helt annan. Rågången måste hållas 
skarp, om inte exegetiken skall urarta som vetenskap. Den nytestamentliga ex-
egetikens uppgift är uteslutande att söka fastställa ”what it meant”. Det hindrar 
inte, att det kan förekomma ett växelspel mellan exegetiken å ena sidan och den 
nutida systematiska teologin eller dogmatiken å den andra. Att avgöra vad som 
är relevant i de bibliska texterna för nutidstänkandet och nutidsmänniskan, har 
varit en av Krister Stendahls främsta angelägenheter här i livet. Men med detta 
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sistnämnda har han inte sysslat som nytestamentlig exeget och forskare utan i 
egenskap av biskop och förkunnare.  

Ungefär samtidigt med att Krister Stendahl avlade sitt blixtbesök Uppsa-
la, lämnade lundensaren K.G. Hammar sitt ärkebiskopsämbete. Tillåt mig att 
här i överförd bemärkelse få hastigt sammanföra dem. Som litteraturforskare 
har jag från skilda utgångspunkter under de gångna åren kommit att intressera 
mig för K.G. Hammars bibeltolkning, häftigt kritiserad av både katoliker och 
frikyrkliga. I en essä i vänboken till emeritusbiskopen i Strängnäs Jonas Jonson 
Samtal på väg (2005), har jag utvecklat några synpunkter på ämnet. Här några 
kompletteringar! 

Som bekant bottnar Hammars bibeltolkning i en språksyn och teologisk 
helhetssyn, som rätt väsentligt avviker från vad som brukat vara den vanliga 
i Svenska kyrkan. Ungefär som Krister Stendahl gör han en skarp åtskillnad 
mellan vad bibelordet betydde då och vad det betyder nu. Ungefär som Sten- 
dahl betonar han det utsiktslösa i att läsa evangeliets texter bokstavligt. Ty av-
ståndet mellan vad evangelisterna en gång menade och vad vi menar i dag är 
oerhört. Världsbild, kosmologi, tidsuppfattning, ja nära nog allt skiljer oss ju 
från den tidens människor. ”Om vi tror att vi menar samma sak som det första 
århundradets människor bara för att vi upprepar samma ordformuleringar som 
de använde, så bedrar vi oss själva,” skriver Hammar (Ecce homo, 2000, s. 25).

Efter att ha fastlagt denna förutsättning anser sig Hammar oförhindrad att 
kunna föra ett samtal om trons villkor, utan att behöva snegla alltför ängsligt 
på dåtidsmänniskornas, evangelisternas – eller för den delen den kyrkliga tra-
ditionens – sätt att uppfatta saken. Om bokstavstrogna fundamentalister av 
skilda sorter prompt vidhåller, att Jesus rent bokstavligen utspisade fem tusen 
människor i närheten av Genesarets sjö (Matt.14: 13–21, Mark. 6: 30–44, Luk. 
9: 10–17, Joh. 6: 1–15), må det vara dem obetaget. De underförstår då, att 
den bokstavstrogna tolkningen är den enda riktiga, eftersom den med all san-
nolikhet överensstämmer med hur evangelisterna själva tänkte sig saken. Och 
kanske är det för dem väsentligt, att texten med denna tolkning särskilt starkt 
illustrerar Mästarens förmåga att genombryta naturlagarna, hans makt att utföra 
under. Men för K.G. Hammar är det rent fysiska miraklet inte det viktiga. Vida 
väsentligare och naturligare är att tolka mirakelberättelsen symboliskt. I hans 
utläggning handlar perikopen snarare om plikten att dela med sig av det man 
äger och har (Ecce homo, s. 67 f.). Och med en sådan tolkning är det inte i första 
hand en konflikt med naturlagarna som inträffar, när vi läser om brödundret. 
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Det handlar snarare om att dela med sig av detta livets goda. På motsvarande vis 
räknar K.G. Hammar inte med att någon nödvändigtvis rent bokstavligen går 
på vattnet, när Jesus går på vattnet (Matt.14:22–33 eller Mark. 6:45–52). Hellre 
föredrar han då att läsa berättelsen i överförd och bildlig bemärkelse, varmed 
texten snarare handlar om någon som i kraft av sin gudomliga förmåga besegrar 
kaosmakterna. Vattnet står då som en symbol för de mörka kaosmakterna, för 
det onda. På detta sätter Mästaren sin fot och betvingar därmed det onda. Och 
med en sådan läsart behöver naturligtvis inga konflikter med naturlagarna upp-
stå, när vi tar del av Matteus 14 eller Markus 16.

För att förstå denna hermeneutik får man hålla i minnet, att K.G. Hammar 
är en genuin språkskeptiker. Det ligger i sakens natur, att han hyser en stark 
böjelse för mystiken. Han tror inte på språkets förmåga att fånga det gudomliga. 
Om Gud kan man inte tala annat än i överförd bemärkelse, i bilder, liknelser, 
symboler, menar han. Därför är liturgier, böner, dogmer, bibeltolkningar, mira-
kelberättelser likaväl som allt annat som kläs i mänskliga ord – evangelisternas 
ord likaväl som våra egna – idel människoverk. Sådant måste alltid förbli brist-
fälligt och anfäktligt. På sin höjd kan det mänskliga språket indirekt antyda det 
gudomligas verklighet. Gud själv är ouppnåelig, bara om de språkliga bilderna 
och uttrycken kan vi tvista. 

Om vi bär på en gemensam grunderfarenhet av att ord, bilder och begrepp inte 
kan rymma Mysteriet, varken mysteriet Gud eller mysteriet människan, så ham-
nar kanske tyngdpunkten inte så mycket på vad jag menar, begriper, förstår och 
definierar som på den verkan ord och bilder kan ha på mig, vad som på sikt 
kommer ut av bruk, lyssnande och närhet. Då behövs rymd kring begreppen, 
plats för sökare, vandrare och alla ofärdiga på trons och livets väg. Om Gud finns 
bortom bilderna, om Jesus bär på både människors och Guds hemligheter, behö-
ver vi tala med varandra på ett öppet sätt, på ett kompletteringsberett men också 
provisoriskt sätt. Som jag läser Bibeln inbjuder den till ett sådant förhållnings-
sätt. [… ] Jag har kallat detta förhållningssätt poetiskt. När några kritiker kallade 
detta synsätt för ett nedvärderande av texternas sanningsanspråk blev min vän 
poeten upprörd. Hon skrev poesi, sa hon, inte för att säga något som var mindre 
sant än det som uttrycktes på redogörande prosa. Hon skrev poesi för att säga nå-
got som var mera sant, som kunde nå djupare i läsare och lyssnare, som tvingade 
till engagemang och delaktighet, som egentligen låg bortom ordens förmåga att 
bära men som ändå kunde antydas, påbörjas och kanske inspirera till en fortsätt-
ning. Det handlade mer om sanning på de personliga relationernas plan och inte 
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om yttre sakförhållanden. Ungefär så vill jag förstå uttrycket ´poetisk bibelsyn´ 
och jag skulle kunna tillägga ´poetisk bekännelsesyn´. (Ecce homo, s. 98 f.)

Att K.G. Hammars poetiska bibelsyn stött på patrull hos många kristtrogna är 
knappast att förundra sig över. Hans förhållningssätt måste kännas oroande för 
alla som vill ha entydiga och klara besked. För en litteraturforskare, som är van 
vid att handskas med hermeneutiska komplikationer beträffande snart sagt alla 
texter – inte minst sådana från äldre tid – är hans hermeneutik mindre stötan-
de. Det inger snarare sympati, att landets ärkebiskop vågar avstå från att vara 
tvärsäker i sitt umgänge med bibelordet. När han säger sig föredra en poetisk 
eller skönlitterär läsart, tycks han ju dessutom tillerkänna skönlitteraturen en 
djupdimension som många teologer ofta vill frånkänna den. 

Möjligen kan man ställa frågan, hur han med en sådan språk- litteratur- och 
bibelsyn vågar tillerkänna Nya Testamentets texter en särställning i förhållande 
till diverse andra litterära texter. Ifall vi undantagslöst och tvärsigenom skall 
läsa evangelierna endast poetiskt-symboliskt (”skönlitterärt”) och i överförd be-
märkelse, finns det då något som ger de bibliska texterna någon särställning, 
någon unicitet? Varför intar Nya Testamentet då en särställning i förhållande 
till – låt oss säga – Selma Lagerlöfs eller Rainer Maria Rilkes texter? Varför måste 
Nya Testamentet prompt vara så mycket viktigare än Vilhelm Ekelund, Gunnar 
Ekelöf eller Willy Kyrklund? Vad är det då som gör att frälsningsförkunnelsen 
i NT behöver tas på större allvar än de ”sanningar mot livet”, de ofta särdeles 
värdefulla andliga insikter och omätliga rikedomar av inre liv som förmedlas i 
åtskillig annan skönlitteratur? 

Mellan K.G. Hammars sätt att handskas med evangelierna och den numera 
avlidne författaren och medicinprofessorn Lars Gyllenstens föreligger många 
och intressanta likheter. Hos båda finns en likartad, fundamental misstro mot 
språkets förmåga att kunna nå eller inringa det gudomliga. Hos båda förs ett 
energiskt fälttåg mot allsköns fundamentalism och bokstavstro. Båda förordar, 
fastän i olika sammanhang med skiftande emfas, ett skönlitterärt eller allego-
riskt umgänge med bibelordet. Hos båda möter läsaren en stark beredvillighet 
att hämta inspiration hos Mäster Eckehart och andra medeltida mystiker. Och 
hos båda fastslås, att vad evangelisterna en gång i tiden menade med sina berät-
telser visserligen må vara intressant, men att deras världsbild och människosyn 
med alla sina primitiva drag omöjligen kan uppfattas som bindande för nutids-
läsaren. I uppsatsen ”Varför inte kristendom?” (1980 och omtryckt i Så var det 
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sagt, 1992) säger sig Gyllensten, fastän han själv inte räknar sig som troende, 
hysa djup sympati för de stora religionerna och deras anhängare. Hos dem finns 
det stora allvaret i umgänget med livsfrågorna. Men för att kristendomen i vår 
tid skall ha utsikter till fortlevnad, krävs – hävdar han – ett radikalt teologiskt 
om- och nytänkande. Varje tid har sin egen metod, alltid mänsklig och därmed 
bristfällig, att i ord och bilder klä sitt umgänge med det utommänskliga. 

Vi tror inte på underverk – i varje fall inte på det slags underverk som Nya Testa-
mentet tillskriver Kristus, som helbrägdagörelser, uppväckelser av döda, utspisning 
av människor med otillräckliga materiella medel, etc. En ny syn på Kristus krävs – 
om kristendomen skall kunna få gensvar i vår tid – en radikalt omprövande kristo-
logi och teologi överhuvudtaget. […] Kanske var de underverk, som Kristus som 
gudom utförde under sitt jordeliv, anpassade till den tidens människor och deras 
förväntningar och kunskaper. Kanske var Nya Testamentets underverk tidsbundna 
”inkarnationer” av gudomens uppenbarelse just för den tidens och den traktens 
folk – likaväl som det faktum att Nya Testamentet förelåg på grekiska, Guds ord 
på grekiska, var så att säga ett utslag av gudomens anpassning till det tids- och lo-
kalbundna, var Guds ords ”inkarnation”. Kanske kan man i dag finna gudomens, 
den kristne Gudens, underverk i helt andra former än dessa tidiga, bibliska former 
som på oss gör intryck av orimligheter och primitiviteter.

Om kristendomen skall ha någon möjlighet att bli en levande religion i vår tid 
och i framtiden tror jag att det krävs liknande djärva, kraftfulla och självständiga 
teologiska insatser som i den tidiga patristiska tiden. (Så var det sagt, s. 150 f.)

För Lars Gyllensten framstår det mänskliga språket som alltför förorenat, alltför 
misskrediterat, alltför mänskligt för att alls kunna tjäna som vehikel för det gu-
domliga. För den skull borde ett provisoriskt och prövande umgänge med det 
Nya Testamentets vittnesberättelser vara att föredra, liksom för den delen med 
alla andra mänskliga ordprodukter. I min bok Gyllensten i hjärtats öken (1996) 
har jag närmare utvecklat vad Gyllenstens bildteori liksom hans historie- och 
människosyn går ut på. Låt mig här bara anföra ett signifikativt citat, hämtat ur 
Gyllenstens Just så eller kanske det (1989). Läsaren märker snart, att tankarna – 
om också inte den verbala turneringen – egentligen lika gärna kunde vara K.G. 
Hammars:

Vi kan inte försöka att kommunicera med Gud på annat vis än genom våra egna 
bedrifter – böner, riter, askes, kärleksgärningar, liturgiska handlingar, etcetera. Vi 
har ju inget annat att tillgå! Till sådana försök kan också höra våra tankar, liknel-
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ser, bilder och teologier. Och vår kommunikation måste då bli därefter – utläm-
nad åt bedrägligheter och illusioner: en ofullkomlig, mänsklig-alltför-mänsklig 
kommunikation. Den handlar inte om Gud – hur skulle vi lyckas fånga Honom 
i våra ords ryssja!? Våra tankar handlar, så vitt det bara kommer an på oss själva 
och vad vi förmår på egen hand, om oss och om våra villkor och om vad vi kan 
och om vad vi vill, hoppas, tyr oss till och bekänner oss till. Lika litet som vår 
kärlek (eros) är gudomlig kärlek (agape), lika litet är våra tankars och bilders gud 
verklige Gud. Vi kan inte stiga upp till Gud varken med vår kärlek (eros) eller 
med vår tanke (förgängelsens) – men Gud kan sänka sig ner eller stråla ner till, 
genom sin kärlek som är gudomlig (agape) och sin närvaro som är ett mirakel. 
Vi kan inte kommunicera med Gud – men Gud kan kommunicera med oss. I 
Nådens tecken. Nåden – det handlar om Nåden! (s. 119)

Att Gyllensten sedan gärna utsträcker sitt resonemang till att gälla också 
naturvetenskapens och medicinens och alla andra vetenskapers områden, är 
betecknande och tänkvärt. ”Vad är ett naturvetenskapligt arbete och teoriska-
pande om inte också ett slags ikonbygge och ett slags vädjan till den Natur, det 
Kosmos, som inte är människoverk och inte har lagts till rätta efter människans 
mönster och formler!?”, frågar han (ib., s. 120). Också forskaren i sitt labora-
torium, när han utformar sina hypoteser och prövar dem experimentellt, är ju 
nämligen ett slags bildskapare. Han söker etablera en mänsklig-alltför-mänsklig 
kommunikation med det utommänskliga, de biologiska eller kosmiska struktu-
rer som i sista hand bestämmer våra öden. 

Naturligtvis får beröringspunkterna mellan Gyllensten och Hammar inte 
överdrivas. Hammar är övertygad om att vi genom tron på Kristus kan nå ett 
slags paradoxal kontakt med det gudomliga och genom honom frälsas till evigt 
liv. En sådan förtröstan hyste inte Lars Gyllensten, som intill sin levnads slut 
förblev ateist och sekulariserad mystiker. Möjligen kan hans metafysik i vissa 
lägen förete likheter med den apofatiska teologin, den som säger att Gud kan 
beskrivas enbart genom negationer. Den Gud som inte finns upptog honom 
nästan lika intensivt som den troende uppfylls av att Gud finns. Någon gång 
uttryckte han sitt upproriska tvivel sålunda: ”Det är som om jag hade två ankla-
gelser mot Gud – dels att Han har inrättat världen så som Han har gjort, dels att 
Han inte finns och kan ställas tillrätta för sina misstag och råheter eller klä skott 
för dem.” Och med detta är också antytt, att Gyllenstens livssyn är så mycket 
mörkare än Hammars. Gyllenstens radikalpessimism vilar på övertygelsen, att 
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skapelsen som vi känner den är felkonstruerad, omåttligt fylld som den är av 
godtyckligt lidande, undergång, ondska och död. Det är därför han vill ställa 
den Gud som inte finns till svars för hans felgångna skapelseverk. Till en sådan 
revoltlust hittar man givetvis inga motsvarigheter hos K.G. Hammar. 

Det har slagit mig, att nytestamentlig exegetik på senare år håller på att ut-
vecklas på ett sätt som alldeles uppenbart ger K.G. Hammars och Lars Gyl-
lenstens bibeltolkning flankstöd. Kanske beror det på att nutida exegetik – inte 
minst i Förenta Staterna och på kontinenten – gärna låter sig inspireras av litte-
raturvetenskapen och nyttjar den instrumentarsenal för litteraturtolkning som 
mitt ämne tillhandahåller. Man börjar läsa Bibeln skönlitterärt, kort sagt. Ett 
grundläggande arbete som Uppsalaexegeten, professor Lars Hartmans bok Mar-
kusevangeliet, del I: 1:1–8:26, del II: 8:27–16:20 (2004–2005) lämnar vältaligt 
besked om nyorienteringen. Boken kan läsas nära nog som ett litteratursocio-
logiskt verk. Den ställer frågan: vilken läsar- och lyssnarkrets skrev evangelisten 
Markus för? Vilka samtida föreställningar, vilken världsbild, vilka uttrycksvanor 
och berättartraditioner, av samtida eller äldre, judisk likaväl som icke-judisk art, 
hade Markus och hans publik aktuella vid själva tiden för evangeliets tillkomst?

Som en röd tråd genom Hartmans arbete går ambitionen att luckra upp den 
skarpa gränsen mellan bokstavligt och bildligt. Inte ens på evangelisternas egen 
tid var det alldeles självklart, att vittnesbörden om Jesu liv och gärningar alltid 
skulle läsas som historiska redogörelser för vad som faktiskt inträffat. Många 
vittnesbörd hos Markus ingick snarare som led i en teologisk eller ideologisk 
utläggning. De var kristologiska texter eller texter om Guds välde över onda 
andemakter och Gudsrikets förestående ankomst. När Mark.1: 9-11 berättar 
om Jesu dop i Jordanen och om rösten som från himlen förkunnar att ”denne 
är min älskade son”, får detta ingalunda fattas så att himlen rent bokstavligen 
öppnade sig och att en fågel rent bokstavligen sänkte sig ner över den nydöpte. 
Med en mångfald paralleller ur samtida och närbesläktad antik litteratur gör 
Hartman (I: 27 f.) gällande, att skildringen i stället ingår i den vedertagna gen-
ren visionsberättelser. I en sådan skall visionen (synintrycken) alltid åtföljas av 
en audition (i detta fall Guds muntliga utläggning av visionens innebörd). Bild-
språket och sättet att berätta var det ordinära för att skildra framstående eller 
heliga mäns utkorelse. Sådana skildringar missuppfattas rejält, om de uppfattas 
som ”beskrivningar av samma nyktra art som t ex ett reportage om ett statsbe-
sök” (I: s. 28). 
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På motsvarande vis och mycket intressant åskådliggör Hartman (jfr hans 
Markus-kommentar del I: s. 82 f, 103, 184, 192–194, 229, 234, 257, 259 samt 
del II: s. 336, 342, 347), hur underberättelserna ofta har en djupare liggande 
funktion än att skildra enbart yttre, fysiska skeenden. Ytligt sett kan botandet av 
den leprasjuke och den lame, fördrivandet av orena andar och andra demoner, 
stillandet av stormen, uppväckandet av Jairi dotter, botandet av kvinnan med 
blödningar, brödundret, gåendet på vattnet etc förefalla att vara utslag av 
enfaldig och enkel mirakeltro och magi. Men om vi fattar saken så, visar det 
bara ”glappet mellan vårt sätt att fråga och deras värld”. ”Man behöver inte vara 
gudsförnekare för att man räknar med att antika texter förutsätter en mytisk 
världsbild som inte är vår. Dåtida författare och läsare gled obesvärat mellan 
den och det vi skulle kalla en nykter saklighet” (I: s. 83). I grunden, hävdar 
Hartman, är Markusevangeliets sätt att beskriva undren utslag av litterära kon-
ventioner som avser att fånga något helt annat och viktigare än själva trotsandet 
av naturlagarna: försök att legitimera Kristi ställning som gudsson, signaler om 
Gudsrikets ankomst, gudomens sätt att manifestera sin makt över död och ond-
ska.

Det skulle föra för långt att driva diskussionen längre än vad som här skett. 
Som litteraturhistoriker får man god lust att med de anförda exemplen för ögo-
nen ställa en impertinent fråga. Om redan evangelisterna och deras samtid hade 
för vana att uppfatta mirakelberättelserna symboliskt-allegoriskt och i överförd 
bemärkelse, vari ligger då det förgripliga i att läsa Bibeln på K.G. Hammars 
och Lars Gyllenstens moderna och skönlitterära vis? Den enkla sanningen tycks 
vara, att fronten mellan dåtidsbetydelse och nutidsbetydelse sakta men säkert 
håller på att rullas upp och upplösas. Paradoxalt nog inte minst av dem som 
mest energiskt försöker hålla de båda betydelserna isär. 

Svensk Kyrkotidning, (Årg. 102) nr 34–35, 2006, 25 aug. 2006.
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Georg Klein – motsatsernas man
Mellan resorna till otaliga symposier och föreläsningar vid världens mest ansedda 
universitet tillåter sig vår kände cancerforskare Georg Klein att stanna upp och 
skriva en essaybok om Skapelsens fullkomlighet och livets tragik (Bonniers, 2005). 
Fast rubriceringen essayer är förstås missvisande. Det handlar snarare om fun-
deringar, på måfå och utan all synbar disposition, om lekfulla infall och infama 
utfall, om allvarliga meditationer och beska insinuationer och om minnen från 
ett långt forskarliv samt om etsande otäcka ögonblicksbilder från barndomens 
och judeförföljelsernas Ungern. Man läser boken i ett enda svep och tänker hän-
förd: tack gode Gud, för att Georg Klein finns! Fast ett sådant utrop är förstås 
malplacerat, när det handlar om en så envis gammal ateist som Klein. På frågorna 
om vilka vi är, varifrån vi kommer och vad det är för mening med det hela, har 
han svaret klappat och klart. Han levererar det redan på bokens första sida. Vi 
är en produkt av evolutionen, liksom alla andra levande arter. Vi drivs av våra 
inbyggda program att livnära oss, fortplanta oss samt att ta hand om våra barn. 
Någon mening utanför detta existerar inte, annat än möjligen i våra fantasier.

Man kan undra, varför Georg Klein med en sådan livssyn likafullt anstränger 
sig så makalöst till mänsklighetens fromma, i sin forskning och i sitt skrift-
ställeri, varför han finner det meningsfullt att så glödande försvara demokrati 
och mänsklig anständighet mot allsköns tyranni och fromleri, varför han kort 
sagt spjärnar mot udden så vitalt och uthålligt? Borde han inte nöja sig med att 
bara äta gott samt att avla barn och ta hand om dem? Mer behövs väl strängt 
taget inte för släktets fortlevnad. Klein tycks själv undra över saken. Sålunda 
frågar han sig, hur han alls har kunnat överleva utan hopp och tro? Han svarar, 
att dödens och undergångens krafter visserligen tar hem spelet till sist, men att 
det ändå är bra roligt så länge det varar. Det går till exempel att hitta viktiga 
överlevnadsstrategier genom att lyssna på Bachs ”Ich habe genug” och Händels 
”Water Music” samt genom att läsa Dante, Thomas Mann och Rilke. Och i den 
riktigt hårda ansträngningen i forskarlaboratoriet infinner sig ibland ögonblick 
av ”flow”, av förhöjd livsintensitet, som gör det möjligt att hitta mening även i 
det till synes meningslösa.

Den lille pojken som med filosofiskt sinnade skolkamrater hemma i Buda-
pest en gång vandrade runt på Margareta-ön mitt i Donaus strömfåra märkte 
tidigt, att han var annorlunda än alla andra. Utanförskapet följde och förföljde 
honom, eftersom han lyssnade på Bach och Mozart hellre än dåtidens pop och 
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jazz och snabbt blev mobbad av blonda och mer äventyrslystna scoutkamrater. 
I svårare former upprepades utfrysningen, när han som jude tvingades fly från 
Ungern, då den kollektiva Förintelsen satte in. Nazisterna utplånade 1944 för-
vånansvärt snabbt 80 % av landets en miljon judar.

Mot Raoul Wallenbergs land, som tog emot honom som flykting, är han 
djupt tacksam. Liksom sin hustru Eva fick han här avsluta sin medicinska ut-
bildning och med tiden vid Karolinska institutet uppnå en ledande position 
inom tumörbiologin. Många är de Nobelpris han varit med om att dela ut, och 
ytterligt läsvärda och roliga är de porträtt han hinner ge av allsköns stolliga och 
geniala Nobelpristagare världen runt. Också om han älskar Sverige, sekularise-
ringens stamort på jorden, med dess tolerans mot avvikande nykomlingar och 
sin respekt för den mänskliga integriteten, hindrar detta inte alls, att han tar 
avstånd från den intellektuella urartningen här hemma. Även de mest fullända-
de samhällen blir med tiden urholkade och maskätna, tycker han sig ha märkt. 
Svenskarna saknar nuförtiden sina meningars mod. De har blivit fega oppor-
tunister som räddhågade sneglar efter vad majoriteten tycker och den politiskt 
korrekta åsikten, innan de vågar yppa en egen mening. Att ligga lågt och hålla 
med, är deras stående metod, konsensus deras enda åstundan. Mediernas ytlig-
het, utbildningssystemets ömklighet, kappvänderiet och den allmänna flatheten 
kommer honom att snegla avundsjukt mot Finland, som ofta uppvisar de reso-
luta tag, den självständighet och kreativitet som svenskarna är i så stor avsaknad 
av – och i så stort behov av. 

Men likafullt! När han en gång erbjöds att överta den prestigefyllda posten 
som chef för Harvard Medical School, tackade han omgående och utan omsvep 
nej. Man överger inte Stockholm för Harvard! skriver han. I Europa känner han 
sig bättre hemma än hos de blåögda och aningslösa amerikanerna. Ett gripande 
porträtt av modern, som från nazismens och kommunismens Ungern, till sist 
tar sig till Sverige, utmynnar i en tvekluven hyllning till detta förunderligt sköna 
Sverige med dess urbota naiva inbyggare. ”Här där man inte vet någonting om 
ondska. Här där man vid sitt möte med självaste Djävulen undrar om han hade 
en olycklig barndom.”

Svenskarna är svårt fredsskadade, anser Klein. De inbillar sig, att alla 
människor är i grunden goda och att det går att undvika krig och konflikter 
genom rationella samtal och lågmälda förhandlingar. Vilken omåttlig enfald! 
Mikrobiologen Georg Klein är tvärsäker på att Ondskan finns med stort O, att 
människans normala tillstånd alls inte är freden utan kriget och att vår svenska 
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skygglappstillvaro hänger ihop med att vi dels kan för lite om biologi och dels 
vet alldeles för lite om världens ondska. Finländarna är större realister, de har 
krigets verklighet i ryggen och har åtminstone förstått, att det lönar sig att re- 
spektera verkligheten.

 I anteckningar kring sitt eget forskningsområde visar författaren, att död och 
liv finns inbyggda i själva naturen. ”Den programmerade celldöden är lika viktig 
för flercelliga organismers utveckling och funktion som dess motpol, celldelning-
en.” Mot den förprogrammerade celldöden, den så kallade apoptosen, sätter or-
ganismen in överlevnadssignaler, som cellen uppfångar från sin omgivning. Med 
dylika lever cellen vidare, också när den hotas av undergång. Att på liknande vis 
motarbeta utstötningen och isoleringen och bygga upp något slags samverkan för 
allas bästa, tycks vara ett ideal som Klein trevar efter även i sin samhällsfilosofi, 
ehuru han tycks ha lite svårt att motivera dess berättigande. Att han skulle få 
räkningen att gå ihop, när han samtidigt tror på kriget och ondskan som grund-
läggande fundament i tillvaron, är kanske heller inte att vänta sig. Läsaren får vara 
fullt nöjd med att han så oförbehållsamt presenterar dilemmat.

Georg Klein är en motsägelsernas man, och han vet om det. Han brottas in-
tensivt med att försöka eliminera motsägelserna ur sitt tänkande och misslyckas 
ständigt. Det är bland annat detta som gör hans skuggboxning så betagande 
och så levande. I likhet med favoritfilosofen Ingemar Hedenius försöker han ta 
allvarliga frågor allvarligt och att tala klartext, i stället för ”bylta på sig”. Men 
ångesten tycks han inte bli av med. Mest förundras han över att livet samtidigt 
kan vara så storslaget och så tragiskt. Skapelsens fulländning finner han i män-
niskohjärnan, denna ofattbart komplicerade och märkliga tingest, som tillåtit 
oss att besegra mängder av farliga sjukdomar och frambringa en teknologi som 
håller på att omskapa livsvillkoren för alltfler av jordens inbyggare. 

Men att livet är och förblir tragiskt till sin slutsumma, är likafullt hans fas-
ta övertygelse. Vi vet alla, att vi skall dö och att döden finns inskriven i själva 
vårt livsprogram. I ett storartat avsnitt av denna läsvärda bok frågar han sig, 
vad som utgör själva kännemärket för Europa och den europeiska livskänslan. 
Han kommer fram till att det just är den vemodiga förnimmelsen av att döden 
överskuggar vår mänskliga tillvaro som bara i ytlig och begränsad mening blir 
bättre och bättre dag för dag. Albert Camus har någonstans yttrat, att i Amerika 
inriktas allting på att visa att livet inte är tragiskt. Den sortens ytlighet vill inte 
Georg Klein veta av. Men så föredrog han också Stockholm framför Harvard.

I SvD den 21 oktober 2005.
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Flanören, flickorna och flärden
”Fransmännen hafva på sidsta tiderna fått en särskild hvardagsterm, ordet 
´flaner´, för att utmärka ett sådant slags lefnadssätt, som egentligen består i att 
vandra gata upp och gata ner och slå dank.” Den som skriver så är den svenske 
litteratören O.P. Sturzen-Becker, även känd under pseudonymen Orvar Odd, 
år 1844. Att flanera är först och främst ett franskt manér. Att sedan ordet från 
normandiska dialekter på 1600-talet möjligen kan spåras tillbaka till ett nord-
iskt verb ”flana”, som betyder ”springa vimsigt hit och dit”, ändrar knappast 
någonting i sak.

Nordiska vikingar i Normandie kanske flanade, medan sentida fransmän har 
övergått till att flanera. De har därmed upphöjt dagdriveriet till skön levnads-
konst. Det var på Champs Élysées och andra stora boulevarder i Paris i de första 
gatlyktornas tid – med andra ord: i de romantiska gaslyktornas! – som man skul-
le flanera, för att söka fånga en förbipasserande flickas blick eller i mer lycko-
samma fall flickan själv. Där njöt man av lyxen och det eggande varuutbudet i 
de stora butikernas skyltfönster. Där studerade man gatans original, vart och ett 
med sin fysionomi eller sitt yrkeslyte, och fäste intrycken på papper eller på en 
målarduk, ty flanörerna var inte sällan journalister men lika ofta konstnärer. Där 
sjönk man ner vid ett glas på kafé Tortini – så hette innestället i julimonarkins 
Paris – för att uppsnappa de senaste nyheterna om dagens kändisar. Men för att 
leva detta behagliga liv bland grisetter, gamänger, vivörer och flanörer, fordrades 
förstås en fast inkomst. Och kunde man inte dra sig fram som murvel eller må-
lare, var det tryggast att leva på pappas pengar eller på räntor. Ty det kostade att 
hålla sig med cylinder, sköna pantalonger och spatserstock.

Från Paris spred sig sedan tidsmodet som en farsot över hela Europa till de 
större städerna eller åtminstone till många av de större städerna. Att flanera i till 
exempel fjällen gör man inte gärna, även om där skulle finnas aldrig så gott om 
flickor, flaskor och flärd. Där vandrar man! Inte heller flanerar man i en got-
ländsk löväng. Där fagar man, och även där brukar flickorna och flaskorna – och 
naturligtvis räfsorna! – finnas inom bekvämt räckhåll. I det rökiga London fla-
nerade inte ens Dickens, och i Berlin var det så fult och fyrkantigt, att Vilhelm 
Ekelund flanerade endast med största motvilja. Men på Strøget i Köpenhamn, 
på Nevskij Prospekt i Sankt Petersburg och på Via Veneto i Rom har det länge 
ansetts passande att flanera. Sådan är nämligen storstadslivets lag liksom språ-
kets, man kunde även säga kulturhistoriens och litteraturhistoriens.
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Den som på ett beundransvärt sätt utrett denna lagbundenhet och hela fla-
nerandets sedehistoria är Alf Kjellén i sin studie Flanören och hans storstadsvärld. 
Synpunkter på ett litterärt motiv (Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm 
Studies in History of Literature nr 28, 1985). Man får formligen lust att gå ut 
och gå, efter att ha tagit del av hans fascinerande utredning av flanörmotivets 
historia och förgreningar. Men mest av allt har man lust att avge en diskret 
applåd för denne bottenlärde och välskrivande gamle humanist, som nu fullbor-
dat ännu en mäktig forskningsinsats. Alf Kjellén har visserligen vanan inne att 
behandla stora och krävande ämnen. I ett par mäktiga volymer har han tidigare 
skrivit om sociala idéer och motiv i 1840-talets svenska litteratur, i en annan 
om havet som litterär symbol. Viktiga anhalter utmed vägen bildar en bok om 
Carl Michael Bellman som bohem och parodiker och en annan om Carl David 
af Wirsén som kritiker och lyriker. Men nu kröner Kjellén sin forskarbana med 
ännu en väldig översikt över fransk och österrikisk, dansk, norsk, svensk och 
finländsk litteratur. Varhelst flanörerna dyker upp, från Honoré de Balzacs Paris 
till Arthur Schnitzlers Wien, från Hans Jægers Kristiania till Runar Schildts 
Helsingfors, infogar Kjellén deras promenader i en ram av stadshistoria, arki-
tekturhistoria, socialhistoria, ekonomisk historia, konst- och litteraturhistoria.

Kjellén sticker inte under stol med att redan Horatius och Petronius flane-
rade i Rom, men räknar ändå med att Jean de La Bruyères karaktärsskildringar 
från 1600-talets Paris bildar den moderna utgångspunkten. Det är till dennes 
typskildringar men också till Addison & Steeles journalistiska observans i The 
Spectator som senare tiders franska storstadsskildrare (Mercier och Jouy) gärna 
anknyter. På 1830- och 1840-talen formligen väller det fram flanörskildringar 
på det franska språkområdet (Janin, Huart, de Lacroix, Balzac med flera). Och 
ungefär samtidigt fångar Søren Kierkegaard gatulivet på Strøget i Köpenhamn 
och Nikolai Gogol sedernas förfall på Nevskij Prospekt i Sankt Petersburg.

Det finns många smak- och socialhistoriska faktorer bakom denna upp-
blomstring av flanörväsendet. Bland annat tycks modevågen ha haft att göra med 
rousseauismens och fysiokratismens tillbakagång. Därmed avlöstes 1700-talets 
stadsfientlighet av en 1800-talets begynnande sympati för urbanisering och in-
dustrialisering, för stora städer och storstadsflärd. Och naturligtvis bars hela det-
ta fladdrande dagdrivarliv upp av en framträngande, allt starkare borgerlighet. 
Det är till exempel betecknande, att så många flanörer – mönstret framträder 
hos Sturzen-Becker, Kullberg och Blanche men också hos fransmännen och hos 
Gogol – är unga tjänstemän, anställda i ämbetsverken. Som byråkrater har de 
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naturligtvis, fenomenet känns igen även i våra dagar, haft svårt att hitta me-
ningsfulla sysslor att fylla arbetsdagen med. Redan på 1830- och 1840-talen led 
de av undersysselsättning och uppbar, i varje fall i början av karriären, i regel hel-
ler ingen lön. Så snart de kopierat färdigt sina ämbetsskrivelser för dagen, gick 
de ut och flanerade på Norrbro eller i Kungsträdgården, för att njuta av solen 
eller för att jaga flickor. Ty Norrbro och Kungsträdgården var den tidens stora 
promenadstråk i Stockholm, eftersom Drottninggatan på grund av sin knagg-
liga kullerstensbeläggning knappast var framkomlig och Strandvägen ännu inte 
påtänkt. Och mycket riktigt var dessa unga vivörer i regel pappas pojkar. De 
levde på arv eller på räntor eller ännu vanligare på underhåll hemifrån.

Det mer eller mindre frivola dagdriveriet kunde ibland få en litterär dimen-
sion av mer kvalificerat slag. När Søren Kierkegaard efter sin fars död levde gott 
som rentier i Köpenhamn, brukade han vandra runt i Frederiksbergs allé för att 
spana in all mötande kvinnlig skönhet. I ”Förförarens dagbok” lyckas han få det 
flyktigaste feminina ögonkast att framstå som en livslång spasm av sensualitet. 
Men i hans fall bildade gatukurtisen bara den ena polen i en häftig dialektik, där 
den andra polen hette asketism, försakelse av all värld och flärd. Mot det lätt-
sinniga flanerandet här i denna timlighetens jämmerdal, så full av förförelse och 
förstörelse, satte han upp sin frälsande evighetskontrast: hin enkeltes ensamma 
och svåra vandring i Kristi efterföljelse. 

Minst lika märklig är Charles Baudelaire, som i sina Petits Poèmes en Prose 
med den ursprungliga titeln ”Le Promeneur Solitaire ou le Rodeur Parisien” på 
något vis lyckades förena kroppsligt och andligt, när han under sina strövtåg 
i trafikvimlet eller i parkerna tydde sig till de gamla änkorna och gummorna, 
på samma gång monster och ömkansvärda medmänniskor på livsvandringen, 
föremål för poetens hätska hån och lågande tillbedjan. Det vilar ett utsökt raffi-
nemang över Kjelléns beskrivning av dessa komplicerade Baudelaire-karaktärer 
och överhuvud taget av ”den baudelaireska solnedgången, de artificella para-
dissynerna, färgprakten, sensualiteten, de narkotiska drömmarna, allt genom-
dränkt av vemod”. Och även om dekadensen sätter sina spår också på andra håll 
i fransk litteratur, är det knappast Alf Kjelléns fel, ifall Flauberts, Maupassants, 
Huysmans, bröderna Goncourts och Zolas flanörskildringar vid en jämförelse 
med Baudelaires ter sig tunnare eller åtminstone mindre raffinerade.

Till underhållningen och utbytet bidrar också, att Kjellén ständigt interfo-
lierar sina litterära upptäcktsfärder med lärorika exkursioner i konsthistorien. 
Efterromantikens svenska genrebilder och ”tablåer” illustreras med litografier av 
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J.A. Cronstedt, F. Tollin, C. S. Bennet och Hj. Mörner. Balzac och Baudelaire 
diskuteras mot bakgrund av fransk konst från Daumier till Toulouse-Lautrec, 
bröderna Goncourt avtecknar sig i relief till Degas, Manet och Millet, och Zo-
las konstnärsskildringar i L´Oeuvre relateras till impressionistiskt måleri från 
Renoir och Manet till Cézanne. Romanmåleri och målarromaner, övergången 
blir flytande, när författaren fördjupar sig i bröderna Goncourts roman Manette 
Salomon eller Georg Nordensvans Figge-romaner. I båda fallen är det frilufts-
måleriet och impressionismen som ger avtryck i berättarperspektivet och präglar 
uppfattningen av stadslandskapet. Över huvud taget bildar pennan och penseln 
en förening, som ständigt återkommer hos och attraherar sekelslutets författare. 
Norrmannen Christian Krohg förevigade sin Albertine och andra gatflickor såväl 
i romanform som på målarduken.

En höjdpunkt i Kjelléns bok bildar framställningen av dekadensens, sennatu-
ralismens och symbolismens danska diktare, Herman Bang, Peter Nansen, Gus-
tav Esmann och Johannes Jørgensen. Visst kan man tycka, att Kjellén väl mycket 
uppehåller sig vid Bangs kritik av det kapitalistiska systemet i romanen Stuk. På 
flanörskildringarnas stora bangård bildar detta inslag ju trots allt ett sidospår. 
När allt kommer omkring var, som Knut Ahnlund anmärkt i sin bok Diktarliv 
i Norden, inte revolutionen utan snarare resignationen Bangs kännemärke, när 
denne skildrade Victoriateaterns tomhet och slutliga bankrutt. Men de intrikata 
beröringspunkterna mellan Baudelaires och Obstfelders flanörskildring mejslas 
skickligt ut. Den likgiltiga observatörs-attityd, som så ofta utmärker flanörerna 
och som på visst sätt utgör en förutsättning för deras realistiska triumfer, när de 
fattar pennan som litteratörer eller romanförfattare, ersätts hos Obstfelder av en 
inlevelse i de utslagnas lidande, som är unik i nordisk litteratur. Bara Dostojevskij 
har på ett motsvarande vis ”brutit ner den moraliska barriären framför de 
förtappades värld”, konstaterar Kjellén med en träffsäker formulering.

Från Oscar Levertin, som spelade ut ett modernt och amerikaniserat Stock-
holm mot Bellmans idylliska småstad, och August Strindberg, som egentligen 
var för pedantisk, planmässig och viljestark för att vara någon god flanör ens i 
promenadboken Ensam (1903), fortsätter Kjelléns sin vittra stadsrundtur fram 
till Hjalmar Söderberg, Henning Berger och Sigfrid Siwertz, med dennes klas-
siska roman En flanör (1914). Det säger sig självt, att man här och där kan sätta 
frågetecken i marginalen, såsom när Kjellén i det stora Hjalmar Söderberg-ka-
pitlet polemiserar mot Fredrik Böök men ändå hamnar tämligen nära dennes 
uppfattning av Söderberg som en författare, vilken blandar dagdrivarfilosofi 
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med övermänniskomoral, eller när Kjellén fastnar i den ofruktbara frågan, var-
för doktor Glas aldrig yppar sina känslor för fru Gregorius. Det får vi naturligt-
vis aldrig veta, av den enkla anledningen att Söderberg inte ansåg det värt att 
veta och alltså inte värt att berätta. Men på det hela taget tonar framställningen 
av Förvillelser, Doktor Glas och Den allvarsamma leken ändå ut i ett förunder-
ligt kongenialt porträtt, där Eugène Janssons blåmåleri och Hjalmar Söderbergs 
gränslösa ensamhet, iskalla skepsis och förlamande ödestro får samspela mot, 
om jag så får säga, en fond av sommar-Stockholms eviga eftermiddagsskymning. 
Man väljer inte sitt öde, skrev Hjalmar Söderberg vemodigt. Men sina prome-
nadplatser i Köpenhamn och Stockholms tycks diktaren ha valt med omsorg. 
Som så många andra flanörer men bättre än många lyckades Söderberg få stor-
stadssceneriet att bilda ett symboliskt ackompanjemang till det inre och själsliga 
skeendet, till hjärtats oro och dess allvarsamma lekar. Men därom bör läsaren 
helst själva underrätta sig genom egna strövtåg i Alf Kjelléns lika bildande som 
betagande bok.28 

”Under strecket”, SvD den 21 augusti 1985.

Guds död – ett motiv hos  
några svenska lyriker

Gästföreläsning vid Oslo universitet, den 11 oktober 1974 

I vår svenska litteratur finns en rad berömda dikter som handlar om Guds död. 
I vidare mening handlar det om intighetsmystik, om tillbedjan av en Gud som 
inte finns. Jag börjar med en dikt ur Hjalmar Gullbergs diktsamling Dödsmask 
och lustgård (1952). Den heter ”Jag trodde på en gud” och lyder så:

Jag trodde på en gud men han visste det inte,
han fick aldrig veta att jag trodde på honom

28 Kjelléns arbete åberopades ofta vid ett symposium om flanören i nordisk litteratur, 
som i januari 2013 hölls i Kungl. Vitterhetsakademiens regi. Jfr Elena Balzamo (red.), 
Flanörens världsbild, KVHAA Konferenser 84, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvi-
tets Akademien, Sthlm 2014. 
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ännu många år efter han var död.
Vid ingående förhör med mig om saken
blev jag upplyst om det verkliga förhållandet.
O slocknade stjärnors ljus som når försenat fram
till ögon i natten! Jag har skådat min gud
som han var i sin härlighet före katastrofen.
Han fick aldrig veta att jag trodde på honom
och att jag inte visste han var död.

Man kunde, en smula lättsinnigt, kalla Hjalmar Gullbergs dikt för en dikt om 
tro och vetande. Orden ”trodde” och ”visste” intar en framskjuten plats i dikten 
och förekommer både i dess början och dess slut, som dess Alfa och dess Omega.

Någon befinner sig i ett jordiskt mörker men drabbas plötsligt av insikt, 
blir underrättad eller – som det ordagrant heter i texten – blir ”upplyst om det 
verkliga förhållandet”, nämligen att hans gudstro havererat och att hans gud gått 
under. Sådana illuminationer kan, religionsfenomenologiskt sett, ha både from-
ma och ofromma förtecken. Normalt brukar det röra sig om en mystiker, när 
någon befinner sig i själens mörka natt och blir upplyst. Mystikern lyfts då ut ur 
tid och rum, man brukar tala om hans extas. Han blir upplyst – man brukar tala 
om hans fotismer eller ljusupplevelser – om det verkliga förhållandet, nämligen 
att Gud finns, att Gud lever och utgör tillvarons innersta kärna. Tron brukar då 
ta hem segern över vetandet och tvivlet. 

Men här, i Gullbergs dikt, är det alltså frågan om raka motsatsen. Här rör 
det sig snarare om upplysning i 1700-tals-bemärkelse, en tämligen handfast och 
brutal omvändelse till vantro eller otro. Diktens jag blir utsatt för ingående för-
hör och blir då klar över det verkliga förhållandet: hans tro finns inte mer, hans 
gud inte heller. Det är naturligtvis i och för sig inte märkligt, att det går ett stråk 
av mystik genom Gullbergs dikt, ty det brukar det göra i Gullbergs religiösa 
dikter. Att han använder mystikernas favoritord ”skådandet”, ”skådningen” – 
”jag har skådat min gud som han var i sin härlighet före katastrofen” – är bara 
vad man väntar sig. Ordet förekommer också i en annan dikt i Dödsmask och 
lustgård, vilken är ägnad de eleusinska mysterierna och som heter ”De av lidande 
märkta, de som skådat”. Det märkliga ligger snarare i att Gullberg den här gång-
en lyckats överföra något av mystikens hållning till otrons område. Gud finns 
inte. Han är – för att uttrycka saken abstrakt – intighet. Men han fortsätter att 
utsända ljus, likt slocknade stjärnors ljus som når försenat fram i natten. Jaget 
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fortsätter att skåda Gud, även sedan det verkliga förhållandet blivit mysteriöst 
uppenbarat: att Gud inte finns mera.

Det kunde vara idé att göra halt här, eller rättare direkt ta steget över till ett 
par likartade dikter i Karl Vennbergs och Pär Lagerkvists författarskap. Det är 
också dikter som handlar om en gud som inte finns, om en intighet som uppen-
barar sin fruktansvärda makt, om den gud som inte finns – den fruktansvärde 
guden. Hur Intet intar Guds plats och blir föremål för tillbedjan, är kanske i och 
för sig ingenting märkvärdigt i modernt tänkande, ingenting som är specifikt för 
några svenska lyriker. Det kan vara värt omnämnande, att temat genomgår Ing-
mar Bergmans filmer ända från Sjunde inseglet till Tystnaden, något som visats av 
bland andra Birgitta Steene.29 Och det går ett liknande strömdrag genom åtskil-
lig modern spekulation. Den filosofiskt bevandrade kommer kanske att tänka 
på ”das Nichts” hos Heidegger eller ”le Néant” hos Sartre som lätt får något 
gudomligt över sig.30 Intressantare, idéhistoriskt sett, är kanske att intighetsmys-
tiken ju alls inte är något modernt påfund. Den har funnits länge i den kristna 
traditionen och över huvud taget i religiös spekulation och poesi genom årtu-
senden. När man kommit fram till att Gud saknar bestämningar, att han inte 
begreppsmässigt kan definieras, följer gärna som ett korollarium härtill uppfatt-
ningen, att Gud är intet för tanken. Ur denna förvissning föds mystikernas, en 
Eckharts, Böhmes, Susos eller Taulers böner till intigheten, deras benägenhet att 
anträda en via negationis, att rikta flammande böner till intigheten och önska bli 
ett med den. ”Du skall älska honom, som han är: en icke-Gud, en icke-Ande, en 
icke-person, ja som en ren, klar, oblandad Enhet utan tvåhet. Och i denna enhet 
skola vi för evigt försjunka från intet till intet,” skriver Eckhart .31

Det är naturligtvis inte en slump att Gullberg intresserat sig för just kristen 
mystik, så till exempel Angelus Silesius eller Johannes av Korset som han över-
satt. Carl Fehrman har undersökt, hur han ”utan åtskillnad” studerat nypla-
tonsk, kristen och österländsk mystik.32 Sådant har färgat mycket av Gullbergs 
diktning. Men det nya, det fundamentalt nya i Dödsmask och lustgård är förhål-
landet att det, så att säga, blivit den kvalificerade otrons situation som erhållit 

29 Birgitta Steene, Ingmar Bergman (Twayne World Author Series, nr 32), New York 
1968, s. 63 ff. Jfr dens.,”Images and Words in Ingmar Bergman´s films”, i: Cinema 
Journal, vol. X, No 1, 1970. 
30 Mary Warnock, The philosophy of Sartre, London 1965, s. 132 f.
31 Tor Andrae, Mystikens psykologi, 1926, s. 26.
32 Carl Fehrman, Hjalmar Gullberg, 2:a uppl. 1958, s. 99 ff.
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mystikens förtecken. Hans gud har dött knall och fall. Det är en katastrof, ing-
enting annat. Men den mystiska skådningen fortsätter, skådandet likaså.

Det heter i dikten, att jaget blev upplyst om saken vid ingående förhör. Täm-
ligen ingående förhör i den kristna trons huvudstycken försiggick i Sverige bara 
några år innan Gullberg publicerade sin dikt. Examinator var Ingemar Hedeni-
us, biskoparnas vedersakare och kristenhetens påle i köttet, som i sin bok Tro och 
vetande (1949) formulerade vad han kallade den intellektuella moralens maxim: 
du skall inte tro på något som du inte har förnuftiga skäl att hålla för sant. Med 
sin upplysningsskrift ville Hedenius, ungefär som Voltaire på sin tid, krossa den 
skändliga. I varje fall ville han som Kierkegaard skaka om dem som varken tror 
allvarligt eller tänker allvarligt. Den kristna gudstron är en utmaning för förnuf-
tet, något absurt. Det finns ingen anledning att för den skull, som Kierkegaard 
gjorde, godta den. Det absurda bör lämpas över bord. Ty släpper man en gång 
in motsägelserna i sitt tänkande, gör man en gång avkall på den intellektuella 
moralens maxim, är man räddningslöst förlorad. Då har man inte bara släppt in 
gud utan också djävulen i systemet.

Jag vill inte göra gällande, att Hedenius nödvändigtvis måste ha varit Gull-
bergs opinionsbildare i dikten ”Jag trodde på en gud”. Hedenius inlägg faller ju 
in i en mycket bred och gammal, bland annat nietzscheansk tanketradition, som 
fastslår att Gud är död och människan fri, den Nietzsche vars profet inför eremi-
ten i skogen i inledningen till Zarathustra utropar: ”Sollte es denn möglich sein? 
Dieser alte Heilige hat in seinem Walde noch nichts davon gehört, dass Gott tod 
ist!” Men rimligtvis bör Gullberg liksom så många andra svenskar under dessa år 
ha känt sig korsförhörd av Hedenius, examinerad, tenterad. Ofta är det ju först 
i sådana situationer, när man trängs mot väggen, som man kommer underfund 
med vad man egentligen vet och inte vet, vad man tror respektive inte tror. Man 
bör dessutom erinra sig, att Gullberg ägde god föreställningsberedskap för att 
känna sig klentrogen och vankelmodig. Redan i diktsamlingen Andliga övningar 
(1932) hade han utfärdat en regelrätt efterlysning:

Undertecknads barnatro
har försvunnit från sitt bo
utan mössa, rock och sko.

Här, i hopp att det blir känt
vart han sig i världen vänt,
gives hans signalement.
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Rösten som en fågeldrill,
ögon blå med blank pupill,
blicken hör ej jorden till.

Den som innan ägarn dör
den försvunne återför,
lovas hederlig dusör.

Men den stora skillnaden mellan denna tidiga dikt från 1932 och ”Jag trodde 
på en gud” tjugo år senare, är ju att det i den förra dikten ännu dröjer kvar en 
uttalad saknad efter gudstron. Man har intrycket, att förlusten 1932 alls inte var 
irreparabel, att det fanns vägar tillbaka, att katastrofen ännu inte var oåterkal-
lelig utan att Gullberg mera – på sitt tvetydiga vis och därför att hans kreativa 
impulser gynnades av balansgången mellan tro och tvivel – bara lekte med en 
möjlighet. Efter Dödsmask och lustgård är situationen förändrad, långt mer oå-
terkallelig och obeveklig. I Gullbergs sista samlingar, Terziner i okonstens tid och 
Ögon, läppar saknas visserligen inte religiösa dikter. Men skalden uppfattar allt 
oftare religionen som en fientlig makt. Olle Holmberg har fäst uppmärksam-
heten vid ”Till Magna Graecia” i Terziner i okonstens tid, en dikt som beskriver 
Kristos Pankrator-mosaiken i domkyrkan i Montreale. Där skildras Kristus så-
som utrustad med kobrablick, en stingande fiende.33

Möjligheterna att från diktens text i ”Jag trodde på en gud” sluta till hur 
diktaren hade det inombords, är naturligtvis begränsade. Ett inslag av publik-
frieri, av pose, av teatralisk gest ingick nog nästan alltid i Gullbergs diktarroll. 
Det säger en hel del, att till och med Gullbergs nära vän och förtrogne Olle 
Holmberg inte riktigt tog Gullberg på allvar, när denne i samma veva publicera-
de en annan otrosdikt, ”Åt halvgudarna”. Den stod att läsa i Svenska Dagbladet 
en söndagmorgon 1951, just som folk skulle gå i kyrkan. Inte bara kyrkfolket 
utan också en gammal hedning och voltairian som Olle Holmberg höll på att få 
dikten i vrångstrupen. Holmberg blev helt enkelt chockerad, intygar han, ”inte 
för sakens skull i och för sig, men därför att dikten tycktes mig i viss mån likna 
ett följande-med-tiden av den dittills religiösa skalden, ty ´tiden´ hade blivit 
mäkta irreligiös”.34 Också här beskrev Gullberg Guds död, hur ”konungen av 
de saliga höjderna” dragit sig tillbaka bakom sin skapelse, oförmögen att hålla 

33 Olle Holmberg, Hjalmar Gullberg. En vänbok 1966, s. 191 f.
34 Holmberg, a.a. s. 163.
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ihop det kosmiska skeendet, kvarlämnande på jorden bara halvgudar, som har 
den dåliga smaken att dö så långsamt. Renheten i deras uppsåt i förening med 
underverkens baksida, ”blodsoffren, stanken och den ångest som är halvgudens 
modersarv”, gör dem outhärdliga men också tillbedjansvärda:

Åt halvgudarna detta altare, dessa liljor,
åt halvgudarna som återstår att dyrka
efter gudarnas frånfälle som inte är en död
i vanlig bemärkelse men som vi här nere
inte kan uppfatta annat än som en död.

Innebar detta proklamerande av Guds död, som Holmberg förmodade, bara en 
eftergift åt tidssmaken, åt tidens irreligiösa stämningar, en anpassning till den 
ateism som Hedenius representerade? Nej. Snart nog stod det klart, för både 
Olle Holmberg och allmänheten, att protokollet över gudarnas död, Guds död 
d e n n a  g å n g   inte bara var en piruett från Gullbergs sida utan rapporten om 
en mer genomgripande positionsförändring.35

Det säkraste indiciet för denna tolkning kan uppnås redan genom omsorgs-
full textanalys – jag åsyftar inslaget av ironisk blasfemi. Läser man ”Jag trodde på 
en gud” noga och lyssnar lyhört, lär man upptäcka, att det handlar om brusten 
kontakt, bruten kommunikation. Man kunde säga tragiskt avbruten kommu-
nikation. Ännu många år efter katastrofen är människan uppfylld av den här-
lighet hon skådat. Den slocknade stjärnan fortsätter att utsända sitt ljus, som 
om ingenting inträffat. Människan talar ut i rymden, ensam och får ej svar. Det 
vilar patetik över detta. Men Gullberg vore sig inte riktigt lik, om han inte höll 
dikten i en svävande ton, där också spexet och komiken får spelrum. Det är inte 
nog med att guden gått och dött. Till råga på allt blev gud aldrig underrättad om 
att han hade anhängare som trodde på honom. Människan blev upplyst om det 
verkliga förhållandet. Men gud dog – en smula tillspetsat uttryckt – i sin okun-
nighets mörker, ovetande eller i varje fall mindre vetande. . . Det vilar spexartad 
ironi över detta, kanske kan man till och med tala om blasfemi, som har förank-
ring också i andra ironiska tankeräckor: gud gick till exempel och dog, medan 
jaget bara fortsätter att leva och frodas! Och det är denna dubbelhet i framställ-
ningen, som är så karakteristisk för Gullberg. I hans mystik finns ständigt både 
innerlighet och avstånd, kyla mitt i extasen. Carl Fehrman har framhävt något 
väsentligt, när han härom skriver: ”Också i hans religiösa poesi svänger strängen 

35 Jfr Allan Fagerströms intervju med Gullberg i Aftonbladet 15/11 1960.
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– för att använda hans egen bild – mellan ´andakt och revolt´, mystikens stilla 
försjunkande och undrans, tvivlets, ironiens revolt.”36 Den här gången är tvivlet 
och revolten drivna längre än vanligt. Förmågan att på detta sätt insmälta frivola 
och fräna inslag i en i övrigt hänförd mystisk bekännelse är inte allom given. 
Det är ett mått på Gullbergs storhet som lyriker, att han förmår hålla samman 
sådana våldsamt kontrasterande känslopoler i en och samma dikt.

Om vi så förflyttar oss till en helt annan poetisk ort, nämligen Karl Venn-
bergs lyrik, påträffar vi ett likartat fynd. Återigen rör det sig om en dikt med 
besläktad tematik: det är Guds frånvaro, det faktum att Gud inte finns som 
utlöser den stora tonen, stråkdraget av mystik. Dikten heter ”Och om du fanns” 
och står att läsa i diktsamlingen Tillskrift (1960): 

Och om du fann någonstans, du Gud?
Vad skulle det hjälpa mig,
om jag så visste att ditt hjärta
en gång skall slå ut som en vindlös blomma
genom flyende världsallt
(o att få smaka en sådan doft och dö).

Aldrig, aldrig,
om så mitt hjärta vittrade
i årmiljarder som rubidiumkristallen,
aldrig, aldrig kunde jag bedja den bön du hör.
Endast i din frånvaro
skulle jag kunna bedja den:
o att få smaka din doft och dö.

Även i Vennbergs poem rör det sig om, för att uttrycka det lättfärdigt, vida vyer, 
här inte om stjärnor som slocknat för årtusenden sedan men i stället om ett ex-
panderande världsallt, ett flyende världsallt. Det är med andra ord en mycket ak-
tuell naturvetenskaplig föreställning, den som handlar om universums utvidg- 
ning, som ligger till grund för Vennbergs kosmologi. Finns Gud i det världsall-
tet? frågar Vennberg. Nej, han finns inte. Och även om han funnes, skulle det 
inte hjälpa poeten. Även om Guds hjärta funnes som ”en vindlös blomma” i det 
flyende världsalltet, och även om diktarjagets hjärta vittrade i rubidiumkristal-

36 Fehrman, a.a. s. 114.
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len under årmiljarder, skulle likväl de två hjärtana aldrig mötas. Också här rör 
det sig om ett uteblivet möte, en kommunikation som aldrig blir av.

  Det är föga betydelsefullt för diktens tolkning, men jag vill ändå nämna, 
att bildspråket – den vindlösa blomman, som avger sin doft, rubidiumkristallen 
– ansluter till en bildsfär som är mycket vanlig hos Vennberg. Han är en kräsen 
och vaken iakttagare av örter och mineraler, i så måtto en efterföljare till självaste 
Carl von Linné. När han fäller in en exakt hänvisning till rubidiumkristallen, 
ligger det i linje med hans vanliga metaforik. Och man vill tro, att den vindlösa 
blomman lätt kunde ha fått samma konkretion under hans händer. Markens 
örter växer nämligen hos Vennberg med sällsam påtaglighet och utsänder sina 
dofter. Viktigare är kanske diktens tillhörighet till en vidare, utpräglat mystisk 
föreställningssfär hos Vennberg, som jag här endast kortfattat vill beröra. Redan 
i diktsamlingen Halmfackla (1944), med dess ”Requiem” till minnet av Holger 
Ståhle – en av Vennbergs studentkamrater som begick självmord och till vilken 
han skrev en av den svenska lyrikens skönaste dödsdikter – bröt ropet fram 
efter en hinsides verklighet, som inte kan intellektuellt uppfattas: ”någonstans, 
någonting/ ett Fäste”. Mer belysande är sviten ”Slutenhet” som ingår i samling-
en Synfält (1954), alltså från ungefär samma tid som Gullbergs Dödsmask och 
lustgård och Lagerkvists Aftonland. Här förekommer samma önskan att få ”dö 
i Gud”, att få bli dödad, som så många av den traditionella religiösa mystikens 
representanter omvittnat:

Någonstans,
måste du finnas,
kränkare, läkare, oljerika frukt.
Att avstå från liv för ett ord.

Du måste finnas som dödar mig
under milda klagorop.
Du måste finnas som vill döda mig,
smaka den genomskurna frukten,
uppsöka mig i dimman,
tända din eld i min natt
i de råa klyftorna.
Och mitt ord är detta:
sluten kring ett ord
förgörare, jag väntar dig.



219

Det är självuppgivelsens, jagutslocknandets tema som här intoneras, så vanligt 
hos mystikerna. Och typiskt nog får det divina besittningstagandet karaktären 
av övergrepp, av våldtäkt.37 Även motivförknippningen – att få dö och samtidigt 
få nytt liv, genom att smaka eller äta gud – finns här belagd i dikten ”Vid nionde 
timmen”: ”Vid nionde timmen är mitt hjärta dött/ och äter sig in i Gud.” Jäm-
för hjärtat som vittrar i rubidiumkristallen, samtidigt som ropet stiger: ”o, att 
få smaka din doft och dö”. Och i en tredje dikt, som heter ”Om Gud” (i Synfält 
1954), förs en egenartad dialog mellan en troende och en tvivlare om Guds ex-
istens. Det är tydligt, att tvivlaren vinner till sist. Men dessförinnan hinner den 
troende komma till tals:

Sådan är Gud, säger du,
en läkande vävnad
under den av köld
sönderspruckna huden.

Ett lätt hån, eftersom vi är hån värda,
en förbjuden smak på tungan.
Inte någon visshet,
ingen bebådelsens vaka genom de ljusa nätterna.
Inte en sång i allt vårt blod,
bara något som för en trött minut en vardagskväll
kan stärka en fot eller en handled.

(Lik salt som faller ut
och på nytt sköljes bort
är den vita skriften i mitt minne:
ett kors, ensamt och högt,
ett vilande ögonblick omflutet av eld.)

Det visar sig, att denne gud inte finns. Han tycks vara död. Men om han alls 
funnes, skulle det inte vara som en intellektuell visshet utan – just på mystiker-
nas typiska vis – som en paradoxal aning bortanför förnuftet, i en vision för-
nummen i ögonblickets ”eternal now”.38 Liksom Gullberg hämtat inspiration 

37 Andrae, a.a. s. 143 ff..
38 Carl-Martin Edsman, Mysticism, Historical and Contemporary (Scripta Instituti 
Donneriani Aboensis), Sthlm 1968, s. 13.
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hos intighetsmystiker som Johannes av Korset och Angelus Silesius, så är även 
Vennberg direkt beroende av den kristna traditionen. Hos Mäster Eckhart före-
kommer ofta tanken, att Gud – eller rättare det bestämningslösa varat – får en 
karaktär av ”niht-Got und niht-Geist”.39 Och vi vet, genom Karl Erik Lagerlöfs 
doktorsavhandling Den unge Karl Vennberg, att just Eckhart spelat en viktig 
roll för Vennberg och varit hans ständige följeslagare, alltifrån tidiga studentår 
på 1930-talet.40 På motsvarande vis har Lagerlöf gjort troligt, att Jakob Böhme 
haft betydelse för tillkomsten av dikter som ”Passage” och ”Klassisk prolog” 
på 1930-talet. Inte heller hos Böhme saknas den vegetationssymbolik jag här 
exemplifierat: livet i Gud förliknas gärna vid blommor eller träd.41 Över huvud 
tror jag, att Böhme varit en ständig referenspunkt för Vennberg, på hans eljest 
slingrande väg från det småländska bönhuset till redaktionsstolen på den soci-
aldemokratiska tidningen Aftonbladet. Oavsett skiftande politiska engagemang 
och täta livsåskådningsbyten har Vennberg förblivit mystiken trogen. Sedan 
hans egen tro gått om intet, är det återigen just intighetsmystiken som attrahe-
rar honom. Till och med själva idékonstellationen i ”Om du någonstans fanns” 
– alltså inslaget av sakramental måltid (”o att få smaka en sådan doft och dö”), i 
förening med paradoxpräglad antiintellektualism och slutligen behovet av jagets 
utslocknande – svarar ju tämligen väl mot Böhmes och Eckharts berömda for-
muleringar av intighetsmystiken.42 Men givetvis, och det är nog en nyans som 
bör fasthållas, fixeras aldrig frågan om Guds död explicit i Vennbergs dikt. Det 
konstateras bara, att också om Gud funnes, skulle det inte hjälpa den bedjande. 
Ty med en paradoxal, nästan upprorisk formulering heter det, att endast i Guds 
frånvaro går det att be. För att citera kritikern Åke Janzon i en recension i Svens-
ka Dagbadet, när diktsamlingen utkom: ”Med denna säregna sammansmältning 
mellan prometeism och mystik lämnar oss diktaren, och därmed har han nästan 
fått oss att uppleva hur Prometeus kan bli innerlig och mystikern heroisk.”43

39 Andrae, a.a. s. 43.
40 Karl Erik Lagerlöf, Den unge Karl Vennberg 1967, s. 48 f., 198 f.
41 Lagerlöf, a.a. s. 216 ff. Jfr även s. 188 f.
42 Om vittnen göres oss behov, ginge det att anföra en känd religionshistorisk encyk- 
lopedi: ”Dieses allumfassende Nichts gilt es im mystischen Erfahren sowohl im irratio-
nalen Allsinneserlebnis etwa Jakob Böhmes zu erfühlen, schmecken, hören, schauen, 
wie andererseits zu erkennnen, nachdem alle irdische Erkenntnis in der via purgativa 
und illuminativa bis zur unio mystica als ein ´Entsinken ins Weisenslose´ (Eckhart) zu-
nichte geworden ist.” Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Band 4, 1960, s. 1238.
43 SvD 22.9.1954.
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I Pär Lagerkvists Aftonland (1953) påträffar vi slutligen de mäktigaste ut-
trycken för den intighetsmystik som jag här sökt följa. Spåret skulle naturligtvis 
i och för sig kunna följas betydligt längre, bl.a. in i Gunnar Ekelöfs diktning, 
där arabisk sufism och Ibn-el Arabi inspirerat till liknande bekännelser. Och 
det skulle kunna följas in i Lars Gyllenstens författarskap, där man t.ex. i ro-
manen Kains memoarer (1963) möter en likartad problematik och ett liknande 
stämningsläge. Och man skulle kunna gå till det internationella författarskap, 
som kanske mer än något grundar sig på föreställningen, att Intigheten utgör 
det Verkliga, nämligen Samuel Becketts. Men på svensk botten är det otvivel-
aktigt Pär Lagerkvist, den så att säga professionelle gudssökaren, som givit de 
lidelsefullaste och mest direkta uttrycken för tanken, att gud kanske inte alls 
finns annat än som en dröm, en hägring eller en åstundan hos människan, och 
hur det är denna vetskap om att han inte finns som utlöser den stora trånaden, 
den stora saknaden, den mest brinnande bönen. ”Det vilar något av Hjalmar 
Gullbergs ´Förklädd gud´ över allt som Lagerkvist skriver”, säger Kai Henmark 
i en uppsats ”Något om gudstanken hos Pär Lagerkvist”.44 Jag vet inte om for-
muleringen är så träffande. Deus absconditus-motivet förekommer visserligen 
hos båda, men det kan mycket väl gå tillbaka på en vidsträckt litterär tradition, 
som båda har gemensam. Däremot tycks mig Henmark träffa mitt i prick, när 
han fortsätter: ”Mycket hos Lagerkvist tyder på att han uppfattar människans 
oro och längtan som det centrala i den religiösa upplevelsen.” Det är, ”männ-
iskan själv, den skapande människan, hon som gör gud, föder honom ur sin 
oro.”45 Detta är, kunde man påstå, kristen tro ställd på huvudet. I stället för Gud 
som skapar människan, blir det i stället människan som skapar Gud.46 I denna 
hedniska homocentricitet har Lagerkvists humanism sin grund. Människan ter 
sig så stor, bland annat därför att hon skapar så mäktiga gudar åt sig. Tanken 
har hemortsrätt i åtskillig diktning, som ligger i gränslandet mellan livstro och 
livsmystik – jag hänvisar till Sven Linnérs undersökning Pär Lagerkvists livstro 
(1961). Man kan komma att tänka på Heidenstam, som i nattens ensamhet 
förfärdigar gudar åt sig. Till stor del härrör givetvis denna föreställning från 
Nietzsche. Och den har från honom, på olika vägar, sipprat ner till 1900-talsför-
fattarna. Genom Lou Andreas-Salomés förmedling övertog till exempel Rainer 
Maria Rilke den i sin Stunden-Buch:

44 Bonniers Litterära Magasin 1959, s. 763.
45 Ibidem, s. 769.
46 Tankegången figurerar redan hos Freud och Feuerbach.
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Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe?
Ich bin dein Krug (wenn ich zerscherbe?)
Ich bin dein Trank (wenn ich verderbe?)
Bin dein Gewand und dein Gewerbe,
mit mir verlierst du deinen Sinn.

Men om det också är människan ensam som ger gudsbegreppet och gudsupple-
velsen mening, så hindrar detta i Lagerkvists fall verkligen inte intensiteten i det 
lyriska utspelet. Så här lyder hans nihilistiska credo:

Den gud som inte finns,
det är han som tänder min själ i lågor.
Som gör min själ till en ödemark,
till en rykande mark, en svedjemark som ryker efter eld.
För att han inte finns.
Det är han som frälsar min själ genom att göra den utarmad
och förbränd.
Den gud som inte finns.
Den fruktansvärde guden.

Det är alltså tomheten, intigheten som åstadkommer denna glöd, denna eld, 
denna svedjebrand. Bildspråket, med lågorna, elden, svedjemarken, är ordinärt 
Lagerkvistskt och ordinärt svenskt. Det drar fram en torr vind, och det uppstår 
brand i markerna. Hur detta vardagliga bildspråk samtidigt ligger genialt nära 
mystikens traditionella beskrivningar av unio mystica, den glödande föreningen, 
kommer man lättast åt genom att citera ett närstående poem. Också här brinner 
elden, och det är poetens triumf att han lyckats få sin egen ensamhet att framstå 
som ännu mer förtärande än det glödande famntag som andra kan finna enligt 
brudmystiken:

Vad är djupt som saknad.
Vad fyller hjärtat så som tomhet.
Vad uppfyller själen så som längtan efter något som inte finns,
som den vet inte finns.

Andra får ro hos dig.
Andra brinner i din eld, vilar i dina lågande armar.
Men vad är deras lycka
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mot min tomhet,
deras glödande förening med dig
mot min ensamhet.

I sin finstämda Oslo-avhandling Menneskehjertets verden. Hovedmotiv i Pär La-
gerkvists diktning (1970) har Gunnel Malmström stannat för just den svit av 
dikter, ur vilken jag nu citerat. ”Atter andre dikt”, skriver hon, ”nærmer seg så 
sterkt opplevelsen av en unio mystica at de hører til de sterkeste vitnesbyrd om 
en gudsopplevelse som Lagerkvist noensinne har gitt.” (s. 193) Hon åsyftar väl 
därvid närmast sådana dikter som ”Det är bara det glödande som blir aska” eller 
”Låt min skugga försvinna i din”. Det är möjligt att hon har rätt, eftersom hon 
grundligt inventerat hela materialet. Likväl bör man kanske hålla fast vid att 
vi har med en gudsförnekare att göra. Erik Hjalmar Linder, som eljest brukar 
kunna vindicera även de tunnaste trosutsagor åt kristendomen, har lagt tyngd-
punkten vid dubbelheten i dikten med följande iakttagelse: ”Hos mystikens 
största namn – en Johannes av Korset – möter man ofta den bittraste klagan 
över Guds frånvaro; saknaden av honom blir tecknet på hans kärlek. Pär La-
gerkvist kommer i Aftonland detta mystikens tungomål förundransvärt nära: 
det är som om han befann sig på samma gränslinje som mystikerna, fastän han 
närmat sig den från motsatt håll och ännu har större delen av kroppstyngden 
kvar på förnekelsens sida.”47 Det låter kanske som om Lagerkvist när som helst 
skulle kunna tippa över, som om överslaget i positiv bekännelse när som helst 
skulle kunna inträffa. Men risken är förmodligen inte särskilt stor. Lagerkvists 
jag-medvetande är och har alltid varit monumentalt. Det är han som suveränt 
skapar och upptäcker gudar med sin längtan. Och om i den här dikten guden 
plågar och förbränner honom, om åtrån efter gud stiger till en glöd som slutli-
gen utsläcker jaget, så är det visserligen mystikens högsta triumf. Men det är då 
också frågan om död. Frälsningen blir identisk med utplåning. Den gudomliga 
intigheten motsvaras i så fall av människans förintelse.

I tre olika varianter har vi dröjt inför en intighetsmystik som tillika är förne-
kelsens vittnesbörd. Naturligtvis finns det stora skillnader mellan de tre dikter 
och diktare som vi berört, skillnader som vi inte behandlat. Lagerkvist, Gullberg 
och Vennberg, alla är de på sitt sätt religiösa begåvningar utan hemortsrätt i ett 
Sverige, där positivism och ateism vunnit terräng och där kyrkans skilsmässa 
från staten synes nära förestående. Alla tre är förankrade i en förgången from-

47 Erik Hjalmar Linder, Fem decennier av nittonhundratalet, Band 1,1965, s. 374.



224

hetsvärld, inte minst starkt inspirerade av Bibeln, vars språkdräkt för övrigt Karl 
Vennberg just nu är i färd med att förnya i den bibelöversättning som pågår. Jag 
tror också, att man lätt skulle kunna fortsätta på den väg jag slagit in på i den 
här föreläsningen och mer systematiskt undersöka deras beroende av den kristna 
mystikens texter, Eckhart, Angelus Silesius, Johannes av Korset, Böhme. Det är 
texter som fortsatt att utöva ett märkligt inflytande i svensk lyrik, också när de 
positiva trosbekännelserna mist i antal och betydelse.48

 Hur andakten flyttat ut ur kyrkan och tagit sin boning i poesin, hur 
konsten kommit att uppbära de funktioner som förr innehades av kyrkan, är ett 
fenomen som religionssociologerna börjat studera. Själva faktum är obestridligt. 
Jag är övertygad om att många svenska intellektuella i dag lever sitt ”inre liv” 
helt och hållet i umgänget med litteraturen. Kanske är det ett utslag av samma 
sekulariseringsprocess, att gudsbilden i denna poesi så ofta upplöses och ersätts 
av ett ingenting, som tycks vara lättare att tillbedja, just därför att det saknar per-
sonlighet, saknar mänskliga drag, saknar bestämningar över huvud taget? Men 
problemet är förstås, som alla problem, mångsidigt. Det är också möjligt att 
religionen på den vägen – bakvägen – återvinner land, samtidigt som de positiva 
trosbekännelserna får vidkännas terrängförluster. Lars Gyllensten har i romanen 
Juvenilia på tal om Samuel Beckett fällt en av sina drabbande anmärkningar. 
Omdömet torde också gälla om de diktare som jag behandlat här: ”Det finns en 
metod att fördriva det gudomliga med så stor lidelse att tomrummet efter det 
gudliga brusar med ännu större mäktighet än det gudomliga skulle brusa, om 
det hade fått stanna kvar.” 

Tryckt i Norsk Litterær Årbok 1975.

Karl Vennberg från mörker till ljus
När du i detta mörker
som håller elden fången,
när du i denna kvävning
som sticker dina lemmar,

48 Anders Olsson har långt senare i sin bok läsningar av Intet (2000) med tung doku-
mentation kartlagt denna vidsträckta terräng. Jämför särskilt hans lärorika avsnitt om 
Karl Vennberg, s. 355–387.
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plågad maktlös minns
mötena med livets sju gestalter
vägarna som aldrig blev till väg
fönstren som slogs upp utan att någonsin
ljus föll över ditt ansikte;

minns det och förtvivla,
ty att leva är att minnas med förtvivlan;

men när du minns det, minns då även sägnen
att det finns världar utanför din egen,
flockade kring solen,
djupets hjärta, rymdens konung,
härskaren med skygga hästar.

Kanske finns det,
säger sägnen,
kanske finns det ändå,
skymt för ängslans alla blickar,
liv som öppnar sig som vattenvidder
liv som är av eld men ej förbrinner.

Kanske finns det sötma dold i hungerns,
vredens, ormens, bitterhetens örter,
kanske finns det ljus som flyger lägre,
land där mörkrets tunga vingar orkar lyfta.
Kanske finns det,
nära Någon som är saktmods ande
skymningslandens ande,
hand som leder
röst som viskar stillhet när vi går att sova
i föderskornas gård, i en evig moders rike.

När diktsamlingen Fiskefärd utkommit 1949, skrev Erik Lindegren om de fem 
dikter som ingår i sviten ”När du i detta mörker”: ”Det är för litet att kalla dem 
gripande, jag tror att man ytterst sällan möter fem dikter som så till bristnings-
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gränsen är präglade av inre nödvändighet och ödets strupgrepp. De förenar på 
ett unikt sätt skygghet, brinnande karghet och explosivt uttryckstvång, de har 
kommit direkt ur elden, ur dunklet, ur djupet, och är som sådana okränkba-
ra.”49 Och om titeldikten yttrade Lechard Johannesson: ”Det är en av svensk 
poesis skönaste skapelser.”50

Förutom att ha prisats som en pärla i svensk lyrik och ofta ha infogats i 
litterära antologier, har ”När du i detta mörker” flitigt kommenterats i arbeten 
av bl.a. Karl Erik Lagerlöf, Göran Printz-Påhlson, Jan Stenkvist, Marie Louise 
Ramnefalk, Ingemar Algulin och Lars Elleström.51 Från skilda konfessionella 
utgångspunkter har också Jan-Erik Wikström och Lechard Johannesson disku-
terat det religiösa inslaget.52

Dikten bildar en nutida pendang till Erik Johan Stagnelius bekanta ”Vän! 
I förödelsens stund”. Också hos Stagnelius kontrasteras ett själsläge av mörker 
och förtvivlan mot en situation av ljus och förtröstan. Även hos honom utmyn-
nar dragkampen i förvissningen, att ”Chaos är granne med Gud”. Men en avgö-
rande skillnad är förstås, att ”det mägtiga Väsen” och ”det heliga Ord” som hos 
Stagnelius skingrar bedrövelsen hos Vennberg ersatts med något betydligt mer 
svävande: återberättandet av en sägen och en rad osäkra förmodanden, poängte-
rade av tre anaforiskt upprepade ”kanske”. Det religiösa problemet har därmed 
transponerats ner på ett plan som bättre passar den tvivelsjuke Vennberg. Den 
sägen han återger är omgärdad med idel ovisshet.

Fastän man i förstone kanske inte tänker på saken, hör ”När du i detta mör-
ker” hemma i genren lärodikter. Den företer alla de särmärken som brukar kän-

49 Erik Lindegren, ”Sålunda lär oss”, ST 22/10 1949.
50 Lechard Johannesson, ”En modern diktares verklighetsupplevelse,” BLM 1950: 2, 
s. 115.
51 Karl Erik Lagerlöf, Den unge Karl Vennberg, diss. Stockholm 1967 och ”Det re-
ligiösa problemet hos Karl Vennberg”, Ord och Bild 1956:9, Göran Printz-Påhlson, 
”Vennberg, orden och tingen”, Solen i spegeln. Essäer om lyrisk modernism, Stockholm 
1958, Jan Stenkvist, ”Om flyktens villkor”, Flykt och motstånd. Fyra studier i politisk dikt, 
Stockholm 1978, Marie Louise Ramnefalk, Tre lärodiktare. Studier i Harry Martinsons, 
Gunnar Ekelöfs och Karl Vennbergs lyrik, diss. Stockholm 1974, Ingemar Algulin, Den 
orfiska reträtten. Studier i svensk 40-talslyrik och dess litterära bakgrund, (Acta Universita-
tis Stockholmiensis, Stockholm Studies in History of Literature, 18) Stockholm 1977, 
Lars Elleström, Vårt hjärtas vilt lysande skrift. Om Karl Vennbergs lyrik (Litteratur Teater 
Film, Nya serien 8), diss. Lund 1992.
52 Jan-Erik Wikström, ”Vennberg, 40-talet och idéerna. En dikt och dess bakgrund”, 
Kristet forum 1958:4, Johannesson, ibidem.
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neteckna lärodikten, bland annat de flitigt återkommande imperativen. Diktja-
get riktar sig till ett du och inskärper några viktiga minnesregler i levnadskonst: 
”minns det och förtvivla”, ”men minns då även sägnen”! Huruvida sedan sam-
talspartnern tar till sig uppmaningarna och inrättar sig efter de nya lärdomarna, 
får man däremot aldrig veta. Rådgivningens uppbyggnad är så välberäknad, att 
det nästan är genant att påpeka mästerskapet. Det lilla ordet ”men” skär dikten 
i två delar. Med detta ”men” inträder en peripeti och förändras scenariot radi-
kalt. Inte ofta har en adversativ konjunktion på tre bokstäver åstadkommit så 
genomgripande verkningar. Före stämningsomslaget härskar död, instängdhet, 
kvävning, mörker, villrådighet och förtvivlan. Efter detsamma råder däremot liv, 
frimodighet, ljus, vida utsikter, hopp och förtröstan.

Marie Louise Ramnefalk, som särskilt studerat lärodiktningen hos Ekelöf, 
Martinson och Vennberg, har inte hunnit ägna ”När du i detta mörker” 
nämnvärd uppmärksamhet. Men hon noterar, att dikten är skriven av ”en 
ytterst tveksam levnadskonstnär”. Och hon tillägger lika träffande, att ”dikten 
är i och för sig positivt hållen, men den som skall hjälpas av diktens tröst, får 
inte ha stora anspråk.”53 Detta ligger i linje med vad hon anser utmärkande för 
Vennberg som lärodiktare överhuvud. Ty Vennberg, som så ofta skrivit lärodik-
ter, undervisar särskilt gärna i situationer, då han inte tycker sig ha något att 
undervisa om. I avståndstagandet från all trosvisshet hemfaller han gärna åt egen 
trosvisshet. Just i dylika lägen har antimoralisten Vennberg en benägenhet att bli 
didaktisk. Aldrig blir hans förkunnelse så intensiv som när han förkunnar det 
upprörande faktum, att han saknar budskap.

Att ”När du i detta mörker” slutar i en anmärkningsvärt ljus durton, har ob-
serverats av bl.a. Ingemar Algulin. ”När du i detta mörker vänder sig från själens 
natt ut mot de eventuella möjligheter till livsfäste och gudsföreställning som de 
gamla metafysiska sägnerna erbjuder.”54 Detta påverkar det lyriska jagets håll-
ning i dess helhet, menar Algulin. Den orfiska reträtten hejdas. I hela Fiskefärd 
tycker sig Algulin – i polemik med Jan Stenkvist som talat om en ”i hög grad 
diskuterande diktsamling” med en kärna av ”intensivt konfliktmedvetande” – 
kunna urskilja en högtidlig och seren ton. Den ger till resultat ”en stark tendens 
till återuppbyggande beredskap och orfisk elevation”. Men man bör härav inte 
dra slutsatsen, att någon mer permanent förändring inträtt i Vennbergs livs-
hållning. ”Mystiken i Fiskefärd”, konstaterar Lagerlöf, ”var alltför allmän, hade 

53 Ramnefalk, s. 272.
54 Algulin, s. 232.
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alltför mycket karaktären av efemär eftergivenhet för befriande helhetssyner för 
att hålla och redan i nästa diktsamling, Gatukorsning, är Vennberg tillbaka i en 
värld utan hopp”.55

De allmänna positionsbestämningar som här lämnats må tjäna som ram för 
några fortsatta, mer inträngande kommentarer. Vi ställs därvid inför ett intres-
sant problem. Bör dikten tolkas först och främst utifrån tillkomstsituationen? 
Hur underligt det än kan förefalla, publicerades dikten första gången i Svenska 
Dagbladet den 5 juni 1949, en tidning i vilken Vennberg eljest sällan medver-
kade. Dikten bar då en annan titel än den slutliga, nämligen ”Kanske finns det 
ändå”. Den 21 maj hade Ingemar Hedenius Tro och vetande utkommit, årti-
ondets största kulturpolitiska händelse. I en rad kåserier i Aftonbladet samma 
sommar tog Vennberg avstånd från Hedenius kristendomskritik, vars magistra-
la självsäkerhet han fann stötande. Detta uppkallade Hedenius till ett ampert 
genmäle. I en artikel betitlad ”De pryda fritänkarna” avspisade han Vennberg 
som en ”halvkommunistisk kverulant” som tagit alltför lätt på kristendomens 
sanningsfråga.56 Vennberg å sin sida kritiserade Hedenius för intellektuell des- 
potism. Alltför lättvindigt tillvitade denne filosofiprofessor sina meningsmot-
ståndare bristande hederlighet eller begåvning. Kristendomens lärosatser låter 
sig kanske inte empiriskt verifieras, ansåg Vennberg. Inte heller stämmer de med 
multiplikationstabellen! som han ironiskt uttryckte saken. Men varje människa 
måste i sista hand ta ställning till kristendomen som psykologisk realitet, och 
som sådan har den inte med rationell bedömning av sanningsfrågor att göra.57 
Det psykologiska sanningsbegreppet var vid denna tid – och kanske även eljest? 
– viktigare för Vennberg än det rent teoretiska.58

Förtjänsten av att först ha observerat dessa omständigheter och diktens 
publicering i SvD tillkommer Jan-Erik Wikström.59 Fyndet kom honom att dra 

55 Lagerlöf, 1956, s. 488.
56 DN 31/7 1949.
57 Vennberg, ”Mänsklighetens hemliga tecken”, AB 8/11 1949, senare omtryckt i 
Allan Fagerström (red.), Bekännare och förnekare. Åtta moderna diktare deklarerar sin 
inställning till kristendomen, Stockholm 1950.
58 Om det psykologiska sanningsbegreppet och dess betydelse för Vennberg, se Lager-
löf 1967, s. 273 f. Se även Anders Johansson, Poesiens negativitet. En studie i Karl Venn-
bergs kritik och lyrik (Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in History 
of Literature, 43), diss. Stockholm 2000, s. 123–126.
59 Publiceringsdag i SvD var inte, som Wikström (s. 74) felaktigt uppger, den 7/6 
utan den 5/6.
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en mycket kategorisk slutsats, nämligen att ”titeldikten i avsnittet ´När du i 
detta mörker´ inte främst har att göra med mystiken utan är knuten till en tids-
bestämd händelse”. Tanken utvecklades sålunda: ”Det synes vara under påver-
kan av sitt ställningstagande i Hedeniusdebatten, som Vennberg skrivit dikten 
´Kanske finns det ändå´ – för att nu använda dess ursprungliga rubrik. Därför 
fick dikten kanske en ljusare, mera hoppfylld ton än vad som är vanligt hos 
Vennberg. Det blev en slags recension av Hedenius bok – i form av en, låt vara, 
tveksam bekännelse – en recension i form av ett vittnesbörd om kristendomen 
som psykologisk realitet.”60 Som stöd för sin uppfattning anförde Wikström, att 
dikten innehåller flera mystiskt färgade symboler (eld, sol, ljus) som är vanliga 
i ursprungligt orientaliska religioner, till exempel parsismen. Under maj månad 
1949 hade professor Geo Widengren i SvD haft tre understreckare införda som 
behandlade just parsismen. Den tredje stod införd den 28 maj och var betitlad 
”Iranska feodalherrar”. Den börjar: ”Den forniranske religionsstiftaren Zarat-
hustras beskyddare hette Vishtaspa, ´han som har skygga hästar´.” I Vennbergs 
dikt får solen just det speciella uttrycket som apposition. Här omtalas solen som 
en ”rymdens konung, härskaren med skygga hästar”. ”Tydligen”, konkluderade 
Wikström, ”har Widengrens understreckare – åtminstone delvis – gett Vennberg 
symbol- och bildinspiration, medan Hedenius bok förlöst innehållet i dikten. 
Kan det vara i tacksamt medvetande om det förra som Vennberg publicerade 
dikten i just Svenska Dagbladet, en tidning som han annars inte medverkat i?”61

Wikströms förslagsmening kan i förstone tyckas bestickande. Och för den 
som vill biträda hans förslag, kunde som ett kuriosum nämnas, att SvD:s re-
daktion tycks ha kopplat samman Vennbergs dikt med just Geo Widengrens 
artiklar om de partiska riddarkonungarna i Iran. Det är en händelse som ser ut 
som en tanke, fastän denna tanke aldrig tycks ha slagit Wikström, att ännu en 
understreckare av Widengrens hand över samma ämne (”Riddarliv i Iran”) inflöt 
i tidningen alldeles samma dag som Vennbergs dikt stod publicerad, den 5/6 
1949.62 Det skvallrar om att tidningsredaktionen upptäckt sambandet.

Men fastän dessa fakta och förhållanden är ostridiga, är det likafullt tveksamt 
om dikten i första hand bör läsas som ”en tidsbunden polemik mot ateistisk 

60 Wikström, s. 74.
61 Ibidem, s. 75.
62 Att Vennbergs dikt i SvD ger ett något annat visuellt intryck med annan radindel-
ning än i Fiskefärd skulle kanske kunna utlösa analytiska excesser rörande vers och fo-
nologi. Frågan är likväl om sådant arbete inte blir kärt besvär förgäves, när man beaktar 
tidningens mindre spaltbredd.
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förkunnelse”?63 Gör en så trång och övertydlig tolkning nämligen rättvisa åt 
diktens innebörd? Att poemet skulle vara tänkt som en recension av Tro och 
vetande, finns det mycket litet stöd för i texten själv.64 Även för läsare som aldrig 
skulle drömma om att aktualisera Hedenius Tro och vetande eller Geo Widen-
grens understreckare som intertexter, torde för övrigt detta lyriska dokument 
behålla sin fulla giltighet och uttryckskraft. Till synes utan att själv märka det, 
går sedan Wikström ett steg längre genom att våga påståendet, att dikten ”inte 
främst [har] att göra med mystiken utan är knuten till en tidsbestämd händelse”. 
Han hamnar därmed inte bara i motsatsställning till många andra Vennberg-
forskare utan också i konflikt med den lyriska texten själv. Ty att frånkänna 
”När du i detta mörker” en dimension, som vetter mot religiös mystik, är att 
förbise ett av dess mest centrala element. Inte ens om man stannar kvar inom 
den trånga ram som tillkomstsituationen drar upp, blir det för övrigt alldeles lätt 
att hålla mystiken ute. Jan Stenkvist, som nära följt Wikström i spåren och in-
gående redovisat polemiken med Hedenius, gör ett viktigt påpekande, när han 
observerar, att Vennberg i den aktuella polemiken faktiskt själv ibland använde 
begreppet mystik som murbräcka mot Hedenius rationalism.65 ”Mot Hedenius 
– och sitt eget – rationalistiska sanningskrav ställer han upp Thomas à Kempis, 
mäster Eckhart, Jacob Böhme och Vilhelm Ekelund, för vilka sanningen är ´en 
fråga om invärtes frihet´. Rationalismens entydiga men terroristiska sanning ́ tål 
inte att sammanföras med den tvetydiga men ödmjuka sanning som är mysti-
kens´.”66

Modern hermeneutik har lärt oss, att det ofta överstiger våra krafter att söka 
återskapa en ursprunglig mening i historiska dokument, samtidsmeningen. Vad 
Vennberg ville med sin publicering den 5 juni 1949 eller hur samtidsläsarna då 
bedömde hans dikt, lär vi aldrig slutgiltigt få veta. Lika väsentligt är, som Lars 

63 Wikström, s. 77.
64 När Vennberg skildrar hur fångenskap och instängdhet får ge plats för frihet och 
ljus, avläser Wikström i detta en anspelning på Tro och vetande, där det i en berömd 
passage heter: ”I grund och botten är det också en ren orimlighet, detta som jag innerst 
inne vill: riva ett hål i själva verkligheten omkring mig och få kontakt med en värld av 
ljus och harmoni.” Även om citatet figurerar i debatten kring Hedenius bok – själv har 
jag påträffat det i en Hedeniusrecension av John Landquist i AB 4/7 1949 – och mycket 
väl kan ha kommit under Vennbergs ögon, tycks mig återklangerna i Vennbergs dikt så 
allmänna, att resonemanget ter sig föga bindande.
65 Vennberg, ”Kulturradikalism och fiskelycka”, AB 8/7 1949, får bilda syn för sägen.
66 Stenkvist, s. 77.
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Elleström betonat,67 att tidlös litteratur sällan eller aldrig är bunden enbart till 
tillkomsttiden. Den är i stället, som han uttrycker det, alltid samtida. Det kan 
finnas skäl att inte lägga alltför stor vikt vid samtidskontexten, åtminstone då 
denna ger redundant mening åt allmängiltigt stoff eller då den reducerar det 
allmängiltiga genom att alltför fast knyta dikten till enstaka företeelser i den 
historiska verkligheten.68 Dylika varningar är i hög grad tillämpliga på ”När du 
i detta mörker”. Enligt min mening berör dikten djupskikt i Vennbergs skapan-
de, samtidigt som den vidgar sig mot mycket allmänna, närmast arketypiska 
föreställningar som förekommer lite varstans i de judiska och kristna traditio-
nerna, inte minst på mystikens område. Dessa föreställningar får man inte upp 
blicken för genom att fokusera enbart på tillkomstsituationen men däremot 
genom att noggrant studera dikten själv och den kontext som Vennbergs övriga 
författarskap utgör.

Dikten börjar med en virtuos beskrivning av ett själstillstånd av mörker, 
kvävning, maktlöshet, där alla utvägar tycks stängda i ”mötena med livets sju ge-
stalter”.69 När Vennberg i fortsättningen kontrasterar förtvivlan mot förtröstan, 
intonerar han ett tema som genomgår mycket av hans tidiga produktion. En 
metafysisk förtvivlan i förening med känslan av egen maktlöshet och förlamning 
skymtar till exempel redan i centrala dikter som ”Klassisk prolog”, och ”Re-
quiem, till minnet av Holger Ståhle” (i Halmfackla).70 Och redan i det nämnda 
rekviet skymtar som ett alternativ till förtvivlan den mystiska förnimmelsen av 
ett utomvärldsligt fäste:

Nu faller vår längtan
faller fri
som regn genom dimma
någonstans, någonting
ett Fäste

67 Elleström, s. 40.
68 Ibidem, s. 42.
69 Sjutalets magiska och symboliska betydelse i både grekisk (”Apollos heliga tal”) och 
orientalisk religion är välkänd. I bibliska sammanhang kan – enligt Bibelkommissionens 
kommentarer – ”talets betydelse förklaras och bestämmas på många sätt, men i stort 
sett står det för helhet och fullständighet. Att något görs sju gånger betyder att det sker 
grundligt och undantagslöst”. (Bibeln, Övrigt, SOU 2000:100, s. 3221).
70 Med förtvivlan som en sjukdom till döds har Vennberg tidigt varit förtrogen. La-
gerlöf betonar hans intresse för Kierkegaard och Unamuno (Lagerlöf, 1967, s. 119, 
282).
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På likartat vis hör det till den stående rekvisitan i Vennbergs lärodikter att be-
tona minnesfunktionen. Levnadskonstens djupare hemlighet består till stor del 
i att minnas, inte minst i att minnas på rätt sätt.71 Om förtvivlan och minne 
alltså tillhör den vennbergska diktningens standardrepertoar, gäller något lik-
nande om sol- och eldsymbolerna. Och solen äger påfallande ofta i hans dikt 
en religiöst mystisk innebörd.72 Naturligtvis blir Vennberg aldrig någon kris-
tendomsproselyt eller kristendomsapologet i ordens mer distinkta mening, hans 
konstanta tvivelsjuka och ”dubbla seende” förhindrar det.73 Men också i lägen, 
då han uppsäger kristendomen all tro och lydnad, avsvär han sig, som många 
Vennbergforskaren noterat, för den skull sällan sitt intresse för mystiken.74 Det 
är betecknande, att några av hans trognaste följeslagare och valfrändskaper varit 
Jacob Böhme, Mäster Eckhart och Vilhelm Ekelund. Raderna om ”solen, dju-
pets hjärta, rymdens konung” kan mycket väl ha sin motivkälla i Böhmes Om 
menniskans trefaldiga lif, som Vennberg studerade redan i början på 1930-talet i 
Hermelins översättning.75 ”Och solen är konung och djupets hjerta”, heter det 
ordagrant hos Böhme.76 Lika nära tycks Vennberg följa Böhme i spåren, när han 
uppfattar Gud som en förtärande eld, ett övernaturligt ljus.77 Men detta uteslu-
ter för ingen del, att han på samma gång och med samma bildspråk kommit att 
aktualisera urgamla föreställningar av soldyrkan och solkult, som äger hemorts-
rätt också långt utanför den kristet-hellenska kultursfären. Solen som driver sitt 
hästspann över himlavalvet är till exempel en arketyp, som förekommer i ett 

71 Jfr till exempel en svit som ”Vilopunkt i ögat” i Tideräkning (1945).
72 Lagerlöf, 1967, s. 210–220.
73 Anders Johansson har utförligt och intressant argumenterat för att läsa de religiösa 
inslagen i Vennbergs lyrik som enbart element i ett språkspel. Trons uttryck och åtbör-
der bör enbart fattas som ”ett i språkkritik grundat, litterärt sökande efter det frånva-
rande andra” (s. 129), inte som dogmatiska utsagor eller trosmanifestationer. Fullt så 
långt går inte Anders Olsson, som i läsningar av Intet, Stockholm 2000, starkare betonar 
Vennbergs trosbehov och hävdar, att poeten gärna ”dras till den eld, han bränt sig på” 
(s. 383). 
74 Lagerlöf, 1956, s. 484.
75 Lagerlöf, 1967, s. 198 f., 202. Vennbergs under olika perioder skiftande förhållan-
de till Böhme får en särskilt utförlig behandling av Olsson, s. 350–387.
76 Jacob Böhme, Om menniskans trefaldiga lif. Öfversatt av Erik A. Hermelin, 1920, 
s. 228. Jfr Lagerlöf, 1967, s. 212.
77 Lagerlöf, 1967, s. 210 ff.
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flertal religioner, i den gamla indiska Vedan, i den fornpersiska kulten likaväl 
som i grekisk och romersk religion.78

På liknande vis har fortsättningen på en och samma gång sin förankring både 
i Vennbergs privata bildsfär och i mycket allmänna, uråldriga föreställningar av 
mytiskt ursprung. Stora ansträngningar har företagits att spåra bakgrunden till 
det riddar- och ryttarmotiv, som så ofta återkommer i Vennbergs lyrik. Jan Sten-
kvist har förtjänstfullt diskuterat motivkomplexet i sin analys av dikten ”Vart 
vill du rida hän, du stolta fru”, en diskussion som fortsatts av Elleström och 
särskilt energiskt av Anders Johansson.79 Redan Lagerlöf och efter honom både 
Stenkvist och Elleström har därvid föreslagit Uppenbarelseboken som en i sam-
manhanget viktig intertext. Såväl ”härskaren med skygga hästar” som ”livets sju 
gestalter” kan mycket väl kopplas till ryttaren ”Trofast och sannfärdig” samt de 
sju änglarna i Johannes Uppenbarelse, 19:11 respektive 1:20.80 Likaså talas det 
med religiös anknytning om ”Någon” och om en sägen, vilket kanske kan sägas 
förstärka Uppenbarelsebokens position som intertext.81

Det skulle säkert också löna sig att botanisera i Uppenbarelseboken, när man 
vill spåra bakgrunden till raderna om ”sötma dold i hungerns,/ vredens, or-
mens, bitterhetens örter”. Men ännu mer finns det här anledning att lyfta fram 
den mystiska ådran i Vennbergs språk och tanke. Botanik och mystik brukar 
hos denne poet ingå en sällsam förening. Som många Vennbergläsare torde ha 
märkt, förekommer det växter och växtnamn i hans poesi i stor myckenhet. 
”Han är en kräsen och vaken iakttagare av örter och mineraler och i så måtto en 
efterföljare till självaste Carl von Linné. (…) Markens örter växer hos Vennberg 
med sällsam påtaglighet och utsänder sina dofter.”82 Det är heller knappast en 
tillfällighet, att Vennberg mitt under den varma sommaren 1949, då flera av 
de centrala dikterna i Fiskefärd tillkom och då polemiken pågick som bäst med 
Hedenius, sökte sin tillflykt från dagens gny genom att läsa Björn Ursings klas-

78 J.G. Frazer, The Worship of Nature, Vol. I, London 1926, kap. XII (The Worship of 
Sun) samt M. Singh (éd.), Le Soleil. Mythologies et représentations, Paris 1993.
79 Stenkvist, s. 81 ff. Jfr Elleströms genomgång av ryttarmotivet s. 89 ff. samt Johans-
sons kommentarer, s. 142 ff.
80 Elleström, s. 100.
81 Ibidem.
82 Thure Stenström, ”Guds död – ett motiv hos några svenska lyriker”, Norsk litterær 
årbok 1975, s. 15.
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siska flora Svenska växter, fanerogamer. 83 Som den intresserade amatörbotanist 
han var, omgav han i sin poesi gulmåra, kärrspira, skogskovall, brunört, timjan, 
johannisört, frossört, fibbla, grässtjärnblomma, humleblomster, blodrot, mynta, 
kabbeleka, vallmo, svalört, snödroppe och hjorttunga med all den nimbus som 
uråldrig växtsymbolik och växtmagi kan ge. När han i ”När du i detta mörker” 
antyder, att växterna utsöndrar sötma, bitterhet och beskhet, finns det alltså sär-
skild anledning att lystra. Sådant signalerar normalt hos Vennberg det gudomli-
gas närvaro eller – åtminstone! – den frånvarande eller bortvände gudens!84 Att 
den örtagård som inrymmer ”hungerns, vredens, ormens och bitterhetens örter” 
kan förvandlas och avge ”sötma”, aktualiserar sålunda en motivkrets som är 
mycket vanlig hos Vennberg.85 Den ger inkörsportar till kristen föreställnings-
värld men också till den vidsträckta – både kristna och utomkristna – mystika 
tradition, i vilken man ”äter” eller ”smakar” Gud (ungefär som i nattvarden) och 
där Vennberg kunnat hitta anknytningspunkter både i Bibeln och hos Böhme.

”När du i detta mörker” uppvisar därmed släktskap med ett mönster, som 
förekommer lite varstans i 1900-talets svenska litteratur. Hos Pär Lagerkvist och 
Hjalmar Gullberg påträffas dikter, där Gud dött och ersatts av intighet men där 
Intet fortsätter att dyrkas i ordalag som snarast leder tanken till religiös mystik.86 
I Lars Gyllenstens prosa är temat nära nog konstitutivt och utnyttjat med stor-
slagen litterär verkan.87 Hos Vennberg kan man, mutatis mutandis, iaktta nå-
got liknande: också den kvalificerade otrons situation erhåller gärna mystikens 
förtecken.88 I ”När du i detta mörker” talas det visserligen om ”Någon” i stället 
för om ”Intet”. Men om några mer gripbara bestämningar av det gudomliga 

83 Vennbergs brev från sommarstället vid Lagans utlopp i sjön Vidöstern i Småland, 
”Förhöstdag med Horatius”, AB 16/8 1949.
84 Elleström, s. 277.
85 Jfr Elleström (s. 284 ff.) analys av dikten ”Födelse” i Vårövning.
86 Stenström 1975, s. 10 f. Om intighetsmystikens många förgreningar i modern 
litteratur se Anders Olsson i läsningar av Intet. I Vennbergs utveckling urskiljer Olsson 
(delvis avvikande från Johansson) ”en icke-försonad dialektik mellan nihilism och mys-
tik” (s. 355) som från de tidiga årens immanenta livstro följs av en period av apofatisk 
teologi, till sist övergående i gnostisk mystik.
87 Thure Stenström, Gyllensten i hjärtats öken. Strövtåg i Lars Gyllenstens författarskap, 
särskilt Grottan i öknen (Acta Universitatis Upsaliensis, Historia litterarum, 19), Uppsala 
1996, s. 268 f., 310–313.
88 Johansson tycks mena, att till och med när Vennberg rör sig inom mystikens rå-
märken, utnyttjar han det religiösa språket snarast bara som (för att citera Vennberg 
själv) ”ett språkspel där våra ord har kvar alla funktioner utom meningen” (s. 134).
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är det för den skull aldrig fråga. Bara med en försiktig anspelning på den 
Swedenborgska tanken, att det långt utanför det egna jaget finns världar, vilka 
korresponderar med vår egen och utifrån vilka vårt eget själsläge kan tolkas, 
antyder Vennberg att hans optimistiska förhoppning har en vagt universell syft-
ning och därmed utgör något mer än endast ett subjektivt hugskott.

När slutstrofen utmynnar i en magnifik apostrofering av ”Någon som är sakt-
mods ande”, går tanken naturligtvis i första hand till en rad innebördsladdade 
bibelställen. Enligt 1917 års Bibel lyder evangeliet på Första söndagen i advent: 
”Sägen till dottern Sion: ´Se din konung kommer till dig, saktmodig, ridande 
på en åsna, en arbetsåsninnas fåle´” (Matt. 21:5), vilket i sin tur givit genljud 
i adventspsalmen ”Gläd dig, du Kristi brud”: ”Saktmodig, mild och god/ Han 
ger de svaga mod” (1937 års Psalmbok, psalm 41:3). Men uttrycket förekom-
mer också i Gal. 6:1 (”Mina bröder, om så händer, att någon ertappas med att 
begå en försyndelse, då mån I, som ären andliga människor, upprätta honom i 
saktmods ande”) och i 1 Kor. 4:21 (”Vilketdera viljen I nu: skall jag komma till 
eder med ris eller i kärlek och saktmods ande?”). I samtliga fall rör det sig om 
ett och samma grekiska grundord, ett adjektiv πραΰς som också återkommer i 
formerna πραΰνοος (av milt, saktmodigt sinnelag”) och πραΰνω (att lugna, 
mildra, tämja vilda djur”). För den bibelsprängde och i grekiskan hemmastadde 
Vennberg bör det ha fallit sig naturligt att nyttja ett bibliskt tonfall med sugges-
tiva konnotationer av måtta och mildhet.89

Men den ensidigt bibliska förankringen är trots allt inte starkare än att han 
i nästa ögonblick kan övergå till att skildra en hand som leder oss att sova ”i fö-
derskornas gård, i en evig moders rike”. Här skymtar en tröstande kvinnogestalt, 
som kan ha vissa drag av Maria men eljest nog inte i första hand hör hemma 
i Bibeln utan snarare äger bibetydelse av Medelhavets modergudinna eller av 
den Moder Natur, som dyrkas i otaliga religioner i och utanför Europa.90 I den 
islamiska kulturkretsen händer det, att föderskornas gård – den barnbördsavdel-

89 Frasen ”skymningslandens ande” har föranlett jämförelser med Pär Lagerkvists 
diktning i Aftonland, se Kai Henmark, En fågel av eld, Stockholm 1962, s. 256 och 
Ingrid Schöier, Som i Aftonland. Studier kring temata, motiv och metod i Pär Lagerkvists 
sista diktsamling, diss., Stockholm 1981, s. 84 f.
90 Jfr Eric Neumann, Die grosse Mutter. Der Archetyp des grossen Weiblichen, Zürich 
1956, Philippe Bourgeaud, La Mère des dieux. De Cybèle à la Vierge Marie, Paris 1996 
och Wolfgang Helck, Betrachtungen zur Grossen Göttin und den ihr verbundenen Gott- 
heiten, München & Wien 1971. Att ”centrum”, ”den eviga föderskans grund” och ”mo-
dern” i Vennbergs vokabulär eljest främst har med Böhme-läsning att göra, har överty-
gande visats av Lagerlöf, 1967, s. 278 f.
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ning som tillhör harem – ligger lagom nära men också på lagom avstånd från 
fadern-sultanen-härskarens palats. 91 Till en sådan föderskornas och ammornas 
domän eller i varje fall till ett likartat hemvist förs barnet av en vänlig hand, lyss-
nande till en saktmodigt viskande röst som suggererar fram den stora vilan och 
friden ”i en evig moders rike”. Därmed är den mystiska resan fullbordad och 
förtvivlan slutligt vänd i tillförsikt. Om sådant har tillkomstsituationen kanske 
inte så mycket att berätta. Desto tydligare framträder den rika orkestreringen, 
när man nu fått Vennbergs suggestiva lärodikt på mer än ett halvsekels avstånd.

Tryckt i (Håkan Möller, huvudred.) Poetiska världar, 33 studier tillägnade  
Bengt Landgren, Stockholm/Stehag 2002.

Juristen i ord, ton och bild

Det finns en stark och seglivad fördom att rättens tjänare och kännare skulle ha 
en utpräglad böjelse för fackidioti, nämligen i så måtto att de främst och i alla 
händelser helst utnyttjar sin begåvning till att vränga paragrafer. Inget kunde 
vara felaktigare. Betraktat fördomsfritt och sett i ett historiskt perspektiv, fö-
refaller det juridiska skrået snarare ha ägt och för den delen fortfarande äga en 
utpräglad talang för mångsyssleri. Vid universitetet i Uppsala, som bland sina 
mest glansfulla rectores magnifici helt nyligen räknade en mycket produktiv 
diktarjurist och vid det universitetsbibliotek som fram till nu som chef haft en 
aktivt forskande juristprofessor, är det bara vad man kan vänta sig, att jurister 
också kan vara tonsättare, målare, skulptörer, dramatiker, romanförfattare eller 
poeter. Alltifrån advokaten Cicero fram till advokaten Thomas Bodström har 
dessa mångfrestare strängt taget kunnat vara vad som helst, alltifrån politiker till 
fotbollsspelare. Att administrera ett universitet eller ett universitetsbibliotek är 
bara ett par bland otaliga förehavanden som man kan slå sig på, sedan man upp-
nått professorskompetens i civilrätt. På den stora allmänningen mellan Dikes 
domäner och de nio musernas – om jag får låna en formulering ur Stig Ström-
holms läsvärda uppsats ”Lag och lyra” i boken med samma namn (1989) – har 

91 I sultanpalatset i Istanbul, Topkapi Sarayi, kan lokaliseringen tydligt studeras i 
seraljens stora harem, beläget i tredje gården. Jfr Wolfgang Müller-Wiener, Bildlexikon 
zur Topographie Istanbuls, Tübingen 1977, s. 495 ff.
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särskilt diktarjuristerna tilldragit sig stor uppmärksamhet, ibland även forsk-
ningens. Men tonsättarna, målarna, skulptörerna, grafikerna bör inte förbises. 
Fältet är stort, för att inte säga oöverblickbart. Utan anspråk på fullständighet 
och med det nyckfulla godtycke som utgör essayistens privilegium tillåter jag 
mig att i det följande med några axplock belysa de täta förbindelser som löper 
mellan de lagklokes värld och konstens. Om framställningen i sig själv sällan 
uppnår någon lagbundenhet, har det sin grund i att kulturhistorien – och för 
den delen livet! – sällan heller gör det. Om den bereder läsaren nöje, må det vara 
nog. Då är syftet uppnått.92 

”Ge dig inte in på den osäkra musikerbanan! Se till att du får en juridisk 
utbildning i stället och lär dig vränga paragrafer, så har du åtminstone ett säkert 
levebröd!” Så har många omtänksamma föräldrar genom tiderna resonerat. Men 
vad hade hänt, om Georg Friedrich Händel hade lytt rådet? Då hade kanske 
Messias och hans många operor och flöjtsonater aldrig blivit skrivna. Den unge 
Georg Friedrich påbörjade visserligen en juridisk utbildning, eftersom pappa 
Händel så önskade, men hoppade av. Musikhistorien är full av berömda tonsät-
tare som på liknande sätt påbörjat studier i juridik men som tappat intresset och 
ändrat levnadsbana. Heinrich Schütz, Georg Philipp Telemann, Joseph Martin 
Kraus och Robert Schumann började alla som jurister men slutade i stället som 
komponister. Ja, tro det eller ej! Även i en sentida nordisk gigant som Jean Sibe-
lius har vi en urspårad jurist. Tänk, om han fördjupat sig i civilrätt eller straffrätt 
i stället för att skriva Finlandia, violinkonserten eller femte symfonin! Alldeles 
säkert är det väl inte, att Finlands rättsväsen hade vunnit på kuppen. Säkert är 
däremot, att Finlands och hela Nordens musikkultur hade förlorat.

I själva verket är en stor del av Europas kultur- och konsthistoria full av 
urspårade jurister, sådana som börjat eller tänkt läsa juridik men som givit upp. 
För att nämna bara tre exempel från måleriets område: Cézanne, Kandinsky och 
Matisse påbörjade alla juridiska studier – Matisse hann rentav närma sig vad vi 
i våra dagar skulle kalla en jur. kand. – innan de gav sig konstskapandet i våld. 

92 Essän har tidigare stått publicerad i I lag med böcker (2012), en festskrift tillägnad 
professorn i internationell och jämförande civilrätt Ulf Göranson vid hans avgång från 
befattningen som Överbibliotekarie vid Uppsala Universitetsbibliotek. Uppsatsen går 
tillbaka på en högtidsföreläsning hos De Badande Wännerna i Visby den 9 juli 2002. 
Föreläsningen finns tryckt i ett par gotländska publikationer, som nog endast mera säl-
lan letat sig över Östersjön, nämligen Sällskapet DBW:s Minnesblad 2002 (Visby 2003) 
och Visbyförlaget Eddys julhälsningar 2005. Den återges här i sitt 2012 bearbetade och 
något utvidgade skick.
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Kanske hade vi svenskar inte ens varit protestanter utan i stället förblivit kato-
liker, om en besutten bergsman i Thüringen fått som han velat, när han sände 
sin son till latinskolan i Mansfeld, i akt och mening att göra honom till jurist. 
Den unge Martin Luther började faktiskt också att läsa juridik vid universitetet i 
Erfurth, eftersom hans far så önskade, men slog sedan jurisprudensen ur hågen. 
Han blev som vi vet munk i stället och reformerade både kyrkan och teologin – 
med för oss alla kännbara verkningar. 

Nu är förstås problemet ingalunda så enkelt som jag här renodlat och fram-
ställt det. Många andens stormän har stannat kvar i det juridiska yrket för bröd-
födans skull och bedrivit sitt författarskap eller sin konstnärliga verksamhet vid 
sidan om, ibland av lust och ibland av inre nödtvång. Inte minst den tyskspråki-
ga vitterheten överflödar av berömda ”Dichterjuristen”. Juris licentiaten, Frank-
furtadvokaten och sedermera Weimarministern Johann Wolfgang von Goethe 
ståtar som portalfigur och paradexempel. Också i hans fall var det en sträng far 
som tvingade honom in på den juridiska banan. Goethe var för det mesta en 
ganska försumlig jurist, eftersom han fann det så mycket roligare att förälska 
sig eller att skriva lyrik och dramatik. För att vara rättens vårdare och värnare 
åstadkom han också ett lugubert rekord, nämligen litteraturhistoriens kanske 
mest omtalade självmordsvåg. Med förebild i juristkollegan i Wetzlar Karl Wil-
helm Jerusalems bekanta självmord till följd av olycklig kärlek till en gift kvinna, 
tecknade Goethe i Die Leiden des jungen Werthers (1774) ett paradigm, som kom 
otaliga unga läsare att ta sig själva av daga. Riktigt så katastrofala verkningar 
åstadkom veterligen aldrig den långa raden av övriga tyskspråkiga diktarjurister: 
Grillparzer, Kleist, E. T. A. Hoffmann, Heine, Uhland, Friedrich Hebbel, Fritz 
Reuter eller Gottfried Keller. Som ett lugnare och uppbyggligare exempel kunde 
man nämna Theodor Storm, i hela 43 år domare i Potsdam, Heiligenstadt och 
Husum. Det brukar sägas, att han var mer betydande som vitter prosaist än som 
jurist, ty i den sistnämnda egenskapen var han bara medelmåttig. Men i sin 
romankonst lyckades han levandegöra den preussiska rättskulturen och pejlade 
frågorna om individens skuld och ansvar mycket skickligt, med en illusionslös 
skärpa som nog bara en riktigt erfaren gammal domare kan göra. Hans fall illus-
trerar, hur juridiken alldeles tydligt kan stimulera litteraturskapandet. 

På samma intrikata vis flätas juridik och vitterhet samman hos en av den 
tyskspråkiga tjeckiska litteraturens allra största namn, Franz Kafka. Det är ing-
en slump, att Kafka var juris doktor och försäkringsman. Troligen valde denne 
försagde och blyge Prag-student sin levnadsbana först och främst för att göra sin 
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far till lags. I judiska kretsar är ju sådan familjelojalitet mycket vanlig. Kafka lär 
ha varit en god och plikttrogen jurist med arbetarskyddsfrågor som specialitet. 
Men sin levnads lust hade han förstås först och främst i skriftställeriet, vilket för 
all del inte betydde, att han hade någon hög mening om sin egen litterära talang. 
Om inte hans vän Max Brod hade satt sig över hans testamentariska föreskrift 
att låta bränna sådana numera världsberömda romaner som Der Prozess, Das 
Schloss och Amerika, hade vi sannolikt i dag aldrig haft tillgång till dessa mäster-
verk. De tillhör nu den moderna romankonstens alptoppar. 

I romanen Processen, utgiven postumt 1925, häktas Josef K. på obegripliga 
grunder och fastnar i ett absurt rättsmaskineri, där man aldrig vet av vilken 
myndighet eller på vilka lagliga grunder han döms till döden. Skyldig är han – 
men till vad? Det får läsaren aldrig veta. I all sin gåtfullhet och med sina många 
bottnar blir romanen därmed till en sinnebild av människolivet självt. Kafka 
suggererar nämligen fram tanken, att också livet är ett slags ständigt pågående 
process styrd av okända lagar, full av djup absurditet, obegriplighet och godtycke. 
Föga överraskande har romanen kommit att tolkas i många riktningar. Den 
har uppfattats politiskt som en bild av den maktlösa individen i den moderna 
diktaturen. Den har tolkats religiöst som en bild av människan som en lekboll 
för makterna, ett offer för judendomens och Gamla Testamentets grymme 
fadersgud. Slutligen har den också tolkats psykoanalytiskt, som en variation på 
ett av Kafkas allra mest omhuldade temata, ”sonen inför den stränge fadern”.

Jag har därmed närmat mig domstolsprocessen som litterärt eller konstnär-
ligt tema, i någon mån också domaren, sakföraren, juristen överhuvud som lit-
terär typ eller konstnärlig schablon. Alltifrån de klassiska scenerna med Kristus 
inför Pilatus eller Sokrates ställd inför den atenska domstolen i Platons dialog 
Försvarstalet ända fram till Bibelns skildringar av Den yttersta domen – från 
historiens början fram till dess slut, kan man tycka! – möter oss otaliga dom-
stolsscener i litteraturen. I Sokrates fall är det en oförvitlig man som ställs inför 
rätta och som fälls men som naturligtvis frikänns av både Platon och oss läsare, 
alltmedan vi får oss till livs en intressant lektion i både moral och laglydnad. Inte 
sällan blir lagkunnighet och laglydnad rättvisans bästa värn. Tänk bara på Sha-
kespeares The Merchant of Venice från 1596–97, där den sluga advokaten Portia 
rider på paragraferna så skickligt, att hon tillåter Shylock att skära ut ett skål-
pund kött ur Antonios kropp, men bara under den bestämda förutsättningen 
att han inte samtidigt spiller en enda droppe blod. Spetsfundigt kan det tyckas, 
men i grunden humant! Därmed tvingas Shylock avstå från sin bloddrypande 
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hämnd, och Shakespeare får tillfälle att förkunna sin vanliga sensmoral, ett måt-
tans och medkänslans milda evangelium.

Men det är ingalunda alltid som lagkunskapen eller rättskipningen används 
för så upphöjda syften. Alltifrån den franska medeltidslitteraturens mest kända 
skämtstycke, 1400-talsfarsen Maître Pathelin, ända fram till låt oss säga Vil-
helm Mobergs tragikomedi Domaren (1957), som är myntad på de riksbekanta 
Unman- och Sellingskandalerna, möter vi mindre smickrande porträtt av de 
lagkloke. Här karikeras de som giriga skälmar som lägger sig till med sina kli-
enters ägodelar under täckmanteln av oegennyttig ämbetsutövning. En jurist, 
säger domare Cunning i Mobergs pjäs, är rent definitionsmässigt en person som 
”skaffar sig så djupgående kunskaper om de lagar andra har stiftat att han sedan 
kan leva efter sina egna”.

Visst är det tänkvärt, att i Honoré de Balzacs väldiga romansvit Comédie 
humaine är den skurkaktige advokaten, den förläste notarien, den besticklige 
domaren några av de vanligast förekommande yrkeskategorierna. Ändå hann 
Balzac att skildra flertalet borgerliga yrken i sin samtid. Men de korrumperade 
juristerna har han haft ett särskilt gott öga till. Också i konsten – i måleriet, 
gravyren eller litografin – har juristerna alltsedan William Hogarths tid ofta va-
rit föremål för satir eller kritik. Jag tänker i synnerhet på den kände franske lito-
grafen och karikatyrtecknaren Honoré Daumier (1808–79), som i sin ungdom 
var springpojke hos en utmätningsdomare. Kanske var det då han grundlade det 
sociala patos som så tydligt präglar de 4.000 litografier, i vilka han gisslar och 
hudflänger samhällets stöttepelare under borgarkungen Louis Philippe? Domar-
kåren, brottmålsadvokaterna, oavbrutet avbildas de av Daumier som uppblåsta 
och högfärdiga sprättar i sina togor och franska domarhattar. De saknar social 
medkänsla. De har inget sinne för sina klienters sociala nöd. De rider bara hög-
modigt på sina paragrafer. 

Utan att vara konsthistoriker skulle jag vilja våga gissningen, att det ofta 
är rättstjänarnas imponerande yttre, själva deras utstyrsel – klädedräkten och 
perukerna! – som gör dem till så uppskattade och visuellt tacksamma föremål 
för konstnärerna. Om man på ort och ställe eller för tids vinnande via Internet 
vandrar runt bland Englands många tavelgallerier och privata konstsamlingar, 
skall man snart upptäcka, att här formligen överflödar av porträtt av självsäkra 
advokater eller myndiga domare, klädda i ståtliga ”gowns and whigs”, i vitgnist-
rande peruker och vackert böljande sammetskläder. Men klädedräktens över-
dåd, antingen det nu rör sig om domstolsscener eller porträtt, är förstås inte 
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bara till för den estetiska effektens skull. Kläderna markerar också föremålets 
borgerliga status och ekonomiska välbefinnande. Och – inte minst! – hans roll 
i själva rättsmaskineriet: peruken bildar för domaren själva tecknet på hans do-
marvärdighet.

Som litteraturhistoriker skulle jag sedan vilja påstå, att när dylika juristpor-
trätt dyker upp i litteraturen – jag tänker i första hand på genrer som satiren 
och komedin – handlar det ofta om specialfall av den satir mot de lärda, aka-
demikerna, bokmalarna som är så vanlig och som vi kan följa ända tillbaka till 
den attiska och romerska komedin under antiken och som därifrån löper fram 
till commedia dell´arte. Via Molière och Holberg spred sig den satiriska typo-
login sedan över hela Europa under 1600- och 1700-talen. Det finns sålunda 
en ymnig litteratur, en hel genre av skoj och skämt med de lagkloke. Redan i 
Aristofanes´ komedi Getingarna (år 422 f. Kr.) driver författaren hjärtlöst med 
paragrafvrängarna, deras knep och spetsfundigheter. Den gamle gubben Philo- 
kleon är så förtjust i att få sitta som jurymedlem och döma folk, att han till slut 
blir alldeles yr i mössan och börjar döma både folk och fä ända in i sömnen. El-
ler man kan dröja vid Jonathan Swifts berömda Gulliver´s Travels från år 1726. 
När Gulliver berättar om sitt hemland Storbritannien, säger han ”att det hos 
oss fanns ett särskilt stånd av män, som ifrån ungdomen utbildades i konsten 
att med ord […] bevisa att svart är vitt och att vitt är svart, allteftersom de äro 
betalda. Under detta stånd äro alla andra människor slavar.” Juristerna framställs 
här som korrumperade. Om man mutar dem och betalar dem bra, är de beredda 
att ”gynna svek, mened och förtryck”, ja att driva vilken sak som helst för vilket 
orättfärdigt syfte som helst. Naturligtvis odlar de en skråjargong, som är helt och 
hållet obegriplig för vanligt folk. ”Det torde även böra anmärkas”, skriver Swift, 
”att detta stånd har sin egen särskilda rotvälska, vilken ingen annan dödlig kan 
förstå och på vilken alla deras lagar äro författade. De lägga sig särskilt vinn om 
att öka antalet lagar. Härigenom hava de helt och hållet sammanblandat själva 
grundbegreppen om rätt och orätt, sanning och falskhet, så att det behövs 30 år 
för att avgöra, om den åker, jag ärvt av mina förfäder i sex generationer, verkli-
gen tillhör mig eller en främling tre hundra mil härifrån.” Det står sedan läsaren 
fritt att på egen hand avgöra, om satiren rymmer något verklighetsunderlag eller 
om den bara utgör en allmänt lekfull överdrift i upplysningens allmänna anda, 
ett försök att ifrågasätta de makthavande och deras maktutövning.

Ofta finns det välgrundade skäl för misstanken, att litteraturens män varit 
tämligen obevandrade i rättsvetenskapens irrgångar. Deras juridiska sakkunskap 
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tycks ofta inte alltför överväldigande. Men de har upptäckt, att rättegångar i sig 
själva kan rymma stor dramatik, nödlögner och pinsamma avslöjanden, något 
som naturligtvis gör dem till tacksamma ämnen för konstnärlig bearbetning. 
Inte minst komediförfattarna har märkt och utnyttjat detta. Shakespeare kan i 
komedin Measure for measure (Lika för lika) från 1604 skoja mycket verknings-
fullt med ämbetsmannen Angelo som utövar sträng domsmakt mot ungdomar, 
vilka gjort sig skyldiga till amorösa snedsprång. Under pjäsens gång faller han 
själv i den grop som han grävt åt andra. Därmed illustreras ihåligheten i hans 
legala formalism, hans stränga tal om att lagen måste ha sin gång och att den 
obetingat måste drabba alla lika. Det är egentligen ett liknande grundtema – att 
domaren först bör sopa rent för egen dörr! – som ligger bakom den tyske roman-
tikern Heinrich von Kleists komedi Der zerbrochene Krug från 1811. Här anser 
sig en plikttrogen bydomare nödsakad att döma ungdomar till stränga straff för 
otukt och äktenskapsbrott. Men vad händer under processens gång? Jo, plötsligt 
framkommer det, att en peruk under mystiska omständigheter fastnat i buska-
get utanför en jungfrubur nattetid. Och vem tillhörde peruken, månntro? Jo, 
naturligtvis herr bydomaren själv, den arme ungkarlen, som nu står där pinsamt 
avslöjad med fingrarna i syltburken, alltmedan skrattsalvorna obarmhärtigt ekar 
mot honom.

Under denna juristernas parad genom västerländsk prosa och poesi frestas 
man ibland att ställa en impertinent motfråga: betyder då litteraturen ingenting 
för juristerna och juridiken? Även detta är ett spörsmål med många bottnar. Vid 
det universitet där jag själv haft äran att undervisa, nämligen Harvard, har man 
gått så långt, att man inrättat en hel tvärvetenskaplig disciplin som kallas ”Law 
and Literature”. Det är ett universitetsämne på hastig frammarsch inte bara vid 
juridiska fakulteter i USA utan också lite varstans i Europa. Både vid Columbia 
och Yale, i Berlin och i Cambridge finns och frodas detta ämne. Och kanske 
är företeelsen inte så långsökt som den i förstone kan verka. Lagtolkning är ju 
nämligen i grunden litteraturtolkning, texttolkning. 

Vid Harvards juridiska fakultet får studenterna, blivande domare och brott-
målsadvokater, inhämta regelrätta kurser i litteraturvetenskap. De tvingas läsa 
om brott och straff hos Dostojevskij. De åläggs att reflektera över rättsprinciper 
och rättsuppfattning hos Mark Twain, Jane Austen, Charles Dickens, Herman 
Melville, Nathanael Hawthorne, Heinrich Böll och William Golding. Lektyren 
förväntas vidga deras människokännedom och fantasi och hindra dem från att 
bli fackidioter. Och har man väl börjat läsa några av de verk som finns upptagna 



243

på kurslistorna – jag tänker på sådana klassiska romaner som Herman Melvilles 
Billy Budd eller Nathanael Hawthornes The House of the Seven Gables – förstår 
man mycket väl den bakomliggande tanken. Här möter vi människor i kött och 
blod som lever och dör för intressanta rättsprinciper och som drabbar samman i 
rättskonflikter, som lämpar sig utmärkt väl för juridisk analys. Rättsfall behöver 
inte nödvändigtvis vara hämtade ur rättsfallsamlingar eller rättegångsprotokoll. 
De måste inte nödvändigtvis vara tråkiga eller dammiga. De kan mycket väl 
förekomma också i litterära mästerverk.

Om förbindelselänkarna mellan juridik och vitterhet erinras man kanske 
på ett särskilt intressant vis i äldre svensk litteraturhistoria. Under stormakts-
tid, frihetstid och gustaviansk tid, kort sagt under epoker då specialisering och 
professionalisering i yrkeslivet ännu inte gått lika långt som i våra dagar, var 
det alls inte ovanligt, att diktarna försörjde sig som tjänstemän i det kungliga 
kansliet. I själva verket var gränserna ofta flytande och växelbruket vanligt mel-
lan befattningar inom rättsskipning, förvaltning och diplomati. Den svenska 
skaldekonstens fader tjänstgjorde som assessor vid hovrätten i Dorpat, när han 
inte verkade som ledamot i lagkommissioner eller deltog som fredsförhandlare 
i konungens diplomatiska missioner. Men även mindre lysande fixstjärnor på 
vitterhetens firmament än Georg Stiernhielm förtjänar uppmärksamhet. Fre-
se, Triewald, Werwing och Israel Holmström tjänade alla som kanslister, Dalin 
och Gyllenborg – Dalin visserligen först sent – som kansliråd, Creutz och Ox-
enstierna rentav som kanslipresidenter. Men det verkligt intressanta är, som Bo 
Bennich-Björkman närmare utrett i sin grundläggande avhandling Författaren i 
ämbetet (1970), att författarna ofta inte bara utövade sin vittra hantering inom 
ramen för en mer eller mindre juridisk ”charge” i kansliet. De kunde också 
meritera sig för klättring i ämbetshierarkin genom att bedriva skönlitterärt för-
fattarskap. Genom att skriva glansfull tillfällesdikt vid högt uppsatta mäns dop, 
bröllop och begravningar, genom att hugfästa konungens eller adelns militära 
segrar eller andra bedrifter i storståtliga äreminnen eller svensk-historiska epos, 
kunde man sikta mot, ibland även lyckas uppnå avancemang på kanslistegen. 
Den som skildrade slaget vid Lund eller tåget över Bält på tillräckligt välkling-
ande hexameter hade, om lyckan var god, utsikter att bli kansliråd, rikshistorio-
graf eller chef för lantmäteriet. Dahlstiernas Kungaskald (1698), Dalins Svenska 
friheten (1742), Erik Brander Skjöldebrands Gustaviade (1768), Olof Celsius 
Gustav Vasa (1774) och Gyllenborgs Tåget över Bält (1785) hör alla hemma i 
detta karriärlystnadens grannskap. 
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Därmed menar jag nu inte, att man bör underskatta de vallgravar som trots 
allt löper mellan det juridiska tänkandet och det konstnärliga, under historiens 
gång har dessa snarast blivit bredare och djupare. ”Det är och blir en annan 
kraft som styrer / förståndets män och fantasins martyrer”, hette det hos Esaias 
Tegnér. Vill man se hur konstnärlig fantasi och juridiskt verklighetssinne under 
senare tid kommit i konflikt med varandra, rekommenderar jag mina läsare att 
ta del av Kjell-Åke Modéers bok Strindberg och advokaterna (1987). Strindberg 
befann sig ju i klammeri med rättvisan under nästan hela sitt yrkesverksamma 
liv och hann komma i kontakt – eller konflikt! – med sammanlagt ett tjugotal 
advokater och juridiska rådgivare. De biträdde honom i förlags- och upphovs-
rättsliga tvister, i de tre skilsmässoprocesserna, i ärekränkningsmål men också i 
arvs- och förmögenhetsrättsliga tvister, både i Sverige och utomlands. Allt som 
oftast sjappade Strindberg från rättegångarna eller infann sig endast motvilligt, 
så till exempel när han 1885 i samband med Giftas-åtalet ställdes inför rätta 
för hädelse. Ty något större civilkurage ägde inte den titaniske upprorsmannen, 
någon större förmåga att skilja på fantasi och verklighet inte heller. 

Ofta kunde han få för sig, att omständigheter som framkommit först långt 
efter rättegångarna och som aldrig protokollförts skulle inverka på domsluten. 
Och allt som oftast var han så illa ute ekonomiskt, att han inte kunde betala sina 
advokater överenskommet arvode, föga underligt med tanke på hans bristande 
sinne för ekonomi. ”Det skall fan kunna skilja på skuld och fordran!” som han 
brukade uttrycka det. Men allt detta hindrar förstås inte, att den borne rätts-
haveristen och skandalskrivaren i litterära verk som enaktaren Bandet, En dåres 
försvarstal och Drömspelet kunde åstadkomma verkningsfull dikt av juridikens 
vardagstillvaro. Och han hade ibland skarpare blick för rättsliga missförhållan-
den än man tror. Att häradshövdingbefattningen i äldre tid ofta var en syssla 
som överläts på okunniga vikarier, har han utmärkt skildrat i pjäsen Bandet. I 
Drömspelet blir advokatkontoret den plats, där människosläktets hela kval och 
lidande samlas, en lokal där människolivets elände summeras och där Indras 
dotter får uttala de bevingade orden ”Det är synd om människorna”.

Till avslutning på min kavalkad vill jag erinra om en vice häradshövding 
på 1700-talet, Jacob Åkerhielm hette han. Denne blev så förtjust i 1734 års 
lag, att han – hör och häpna! – satte sig ner och överförde hela lagboken till 
alexandrinsk vers. Åkerhielm hade tjänstgjort som domare i 23 år, men nu ville 
han visa sin poetiska lejonklo. På egen bekostnad lät han trycka sin volym på 
Kungliga tryckeriet i Stockholm, där den utkom år 1748. Detta Jacob Åker-
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hielms mästerverk, Sweriges Rikes Lag Stäld uti Alexandrinsk wers, af en Lagen 
tilgifwen, är bekvämt tillgängligt i Carolina Redivivas specialläsesal, där man lätt 
kan jämföra hans poetiska krumsprång med lydelsen i originalupplagan av 1734 
års lag. Några fritt valda exempel får visa, vad jag menar. I Giftermålsbalkens 1 
kap. 1 § heter det i själva lagtexten: ”Wil man hionalag bygga; tå skall han mö af 
hennes giftoman begiära, och ej med wåld taga, eller hemliga til sig locka.” Men 
i poetisk omskrivning blir det:

Wil man i gifte gå; tå skal han mö begiära
af hennes giftoman, med höflighet och ära,
och ej med wåldsamhet han henne taga må,
ej heller löndoms-wis hem til sig locka få.

Enligt Misgierningsbalkens 28 kap. § 2 lyder lagen: ”Skuffar, eller slår man an-
nan, af wredes mod, eller föracht, med hand eller annat, så at han faller theraf 
kull, och stöter sig emot sten, wägg eller mur, at han får ther död af; böte full 
mansbot.” Men på Åkerhielms böljande alexandriner blir det:

Hwar skuffar, eller slår, af wrede någon annan
el´ af föracht, med hand el´annat, at then mannen
el´qwinnan faller kull, och stöter sig theraf
mot sten, wägg, eller mur, och thet sig så begaf
at then som stötter bleef, theraf kan döder blifwa;
tå skal then wållande full mannabot utgifwa.

Det är ibland ganska bistra straff som utmäts i Åkerhielms nära nog fransk-klas-
siskt ljudande vers, som t.ex. i Misgiernings Balk kap. 56, § 1:

Är hor af gifter man med annars hustru drifwit;
the begge för thet brott tå skola mista lifvet.

Det är som om författaren nära nog njöt att få utmäta straffen poetiskt. Så här 
omskriver han ett ställe i Straff Balkens kap. 5, § 2:

Med spö afstraffas man och qwinna risad blifwer.
Ej mer än fyrti par af spö man mannen gifwer
och fler än tretti par af ris ej qwinna ges.
Thet straff förrättat blir af then förordnad ses.
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Eller han hänger sig åt följande vällustiga lagbestämmelse rörande trolldom 
(Misgiernings Balk kap. 2, § 1):

Hwar brukar truldom, och, så skadar någon annan
til kropp el´ egendom, och warder thertil wunnen
med fulla skäl; therför´ sit lif han mista bör.
Får någon död theraf; tå man som sådant giör
skal steglas, sker thet af en kona, halshugg-straffa´t
och se´n blir bränd i bål. Och wore så beskaffat
at til en gierning slik, man trulkarl har ombedt
el´sielf så hulpit til; är samma straff utsedt.

Jacob Åkerhielm har inte vunnit någon odödlighet i vare sig litteratur- eller 
rättshistorien. Inte ens som poeta minor brukar han vara ihågkommen. Men han 
försvarade sitt tilltag med att om man kan översätta bibeln till olika språk, så 
måste det vara fullt i sin ordning, att man också översätter lagboken till pittoresk 
poesi. Och det gjorde han. Säg sedan, att den som rider på paragraferna inte 
också kan rida på pegasen!

Tryckt i I lag med böcker. Festskrift till Överbibliotekarien vid  
Uppsala Universitetsbibliotek, professor Ulf Göranson  

(Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis, Vol. XLVI), Uppsala 2012. 
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Bokslut över 82 år under strecket
Det fanns en tid, när ordet kultur inte var ett lika slitet uttryck som i våra dagar 
och då man ännu inte kallade varje poplåt eller nydesignad stol för kultur. Då 
tillkom Svenska Dagbladets understreckare, en innovation som stått sig anmärk-
ningsvärt väl genom tiderna. Enligt programförklaringen skulle artikeln under 
strecket vara ”ett neutralt forum för behandlingen av kulturella spörsmål av 
intresse för den stora och bildade allmänheten”. Litterära, konstnärliga, poli-
tiska, vetenskapliga, sociala, historiska och nationella ämnen ”komma där att 
behandlas av de bästa svenska och även utländska pennor med fritt utrymme 
för de olika författarnas individuella ståndpunkt”. Tidningen har levt som den 
lärt. Chefredaktör och tidningsledning har för det mesta inte utövat någon kon-
troll över skribenterna under strecket, antingen dessa sedan värvats utomlands 
eller städslats här hemma. Winston Churchill och Anthony Eden har fritt och 
självständigt kunnat framträda i spalterna likaväl som den franska republikens 
president Raymond Poincaré. Och detsamma har gällt för damerna, alltifrån 
Ellen Key fram till Gunnel Vallquist.

Oftast behövde heller inte Fredrik Böök oroa sig för refuseringar eller censur, 
men så ställde han också en av samtidens bästa pennor till bladets förfogande. 
Redan långt innan han lämnat professuren för journalistiken, skrev han 
glansfulla och inspirerade understreckare nästan lika snabbt som läsekretsen 
hann att läsa dem. Hans recept var lika radikalt som resolut: ”Ifall du inte lyckas 
skriva en understreckare i en sittning, orkar heller inte läsekretsen att läsa den 
i en sittning. Då är det mestadels en dålig streckare!” När han i sin blänkande 
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Cadillac snabbt susade fram genom det svenska landskapet, blev det en artikel 
i snart sagt varje vägkrök. Och när måndagsmorgonen grydde och hans sed-
vanliga litterära veckoprodukt influtit, ökade genast lösnummerförsäljningen. 
Först när Böök började gå över alla gränser och skildrade nazisternas ockupation 
av Danmark som ett soligt förbrödringsäventyr, såg sig huvudredaktören Ivar 
Anderson tvingad att ingripa. Det fick vara någon ordning även under strecket, 
tyckte den omutlige på chefsstolen. Fredrik Böök slokade en smula under den 
omilda behandlingen men gitte likväl inte lämna tidningen. Liksom så många 
andra SvD-skribenter som önskat lämna fadershuset blev han varse, att den 
”stora och bildade allmänheten” inte är lika lätt att hitta på annat håll.

Men låt oss inte gå händelserna i förväg! I Verner von Heidenstams, Oscar 
Levertins, Tor Hedbergs och Hjalmar Söderbergs gamla blad dröjde det, in-
nan understreckaravdelningen kom i gång. Närmare bestämt tog äventyret sin 
början den 17 oktober 1918, då litteraturprofessorn Gerhard Gran från Kris-
tiania framträdde med två artiklar i följd om ”Ibsens sista dagar”. Men sedan 
följde genast den stora stjärnparaden, under det första decenniet till exempel 
Henrik Schück, Harald Hjärne, Ellen Key, Per Hallström, Ludvig Nordström, 
Alf Ahlberg, Ernst Norlind, Anders Österling, Yrjö Hirn, Werner Söderhjelm, 
Johannes V. Jensen, Frederik Poulsen, Eivind Berggrav, Ronald Fangen, Hugo 
von Hofmannsthal.

Att Gerhard Gran fick inleda är en händelse som ser ut som en tanke. Man 
frapperas av att Norden och det nordiska stod så högt i kurs i äldre dagar. När 
den danske lyrikern Sophus Claussen 1918 formulerade några decembertan-
kar, skrev han hela sin essay – på danska! Och ännu långt fram på 1940-talet 
kunde psykiatern, med. dr Trygve Braatøy räkna med att bli fullt förstådd, när 
han använde sitt eget tungomål norska. Över huvud taget var den språkliga 
vigören anmärkningsvärd i äldre tid. Obesvärat kunde medarbetarna återge 
långa dikter av Goethe i tyskt original eller aktualisera stålblanka romarcitat på 
latin. Men så var också läsekretsen van vid att forcera utländsk vitterhet, till och 
med i bunden form. Rekordet i språklig ekvilibristik slog förmodligen Ragnar 
Josephson, när denne inför nyåret 1919 skrev en hel understreckare på vers i 
form av en Danteparafras. Den inleddes med ett citat ur Divina Commedia: ”På 
halva banan av vår levnadsvandring/ jag fann i dyster skog mig vilsekommen.”

Josephsons versifierade tidsbetraktelse var milt talat svartsynt och dyster. 
Ty sådan var stämningen strax efter första världskriget. Tysklands samman-
brott kastade sin slagskugga över understreckaren i hela dess barndom. I en 
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tidning, där Gustaf Stridsberg och Otto Järte och stora delar av den bildade 
allmänheten stått på Tysklands sida, kändes det smärtsamt att behöva läsa om 
kejsar Wilhelms abdikation och marskalken Fochs hårda kapitulationsvillkor i 
Compiègneskogarna. Mycket riktigt tilläts Walther Rathenau, han som sedan blev 
tysk utrikesminister och 1922 mördades av rabiata antisemiter, att under strecket 
ondgöra sig över de hårda villkoren i Versaillesfreden. Han fick visserligen någon 
dag senare mothugg av Poul Bjerre, som menade att tyskarna borde hämta moralisk 
kraft ur nederlaget. Men Gustaf Stridsberg fruktade, att i Versailles hade såtts en 
draksådd som skulle komma att alstra framtida folkhat och revanschstämningar. I 
en artikel ”Världshistoriens ironi” påpekar han också, att ”nu, medan varje timme 
rymmer mer världshistoria än förut decennier” har tsarväldets fall i Ryssland 
förändrat hela den världshistoriska kartan. Onekligen fick han rätt. Många av 
det gångna seklets olyckor lär kunna härledas ur det kaos som följde på det första 
världskriget, och i vilket fyra imperier – det habsburgska Österrike-Ungern, det 
wilhelminska Tyskland, tsarernas Ryssland och det ottomanska väldet – störtade 
samman som korthus. Kanske har rentav de historiker rätt som hävdar, att många 
av vårt snart tilländalupna sekels största olyckor – fascismen, Stalinväldet, nazis-
men, andra världskriget, det kalla kriget och Östeuropas utarmning – räknar sin 
början vid just detta famösa fredsslut.

Att bläddra i gamla tidningslägg för att här och där sträckläsa vad som införts 
under strecket har sitt behag men inger också ambivalenta känslor. I ena ögon-
blicket säger man sig: ingenting är nytt under solen. Men i nästa stund: tiderna 
förändras och vi med dem. När Arkadij Waxberg och andra Rysslandskännare 
nuförtiden söker skingra dunklet kring postsovjetisk politik, skriver de kanske 
inte åtta understreckare i rad, vilket Harald Hjärne gjorde, när han 1920 ut-
redde panslavismens mysterier. Men moder Rysslands gåtfulla oberäknelighet 
är ändå sig lik och gäckar uttolkarnas mödor lika mycket nu som då. Och när 
generalen Knut G. Bildt 1924 oroade sig för försvarsbudgeten, formulerade han 
sig på ett sätt som skulle ha fröjdat många i den svenska försvarsmakten även i 
våra dagar: ”Under nedåtgåendets period kunna försvarsvänner ej vara med om 
att allt skall nedrivas på en gång.”

Å andra sidan förekommer artiklar, som också understryker det stora avstån-
det mellan då och nu. När den 24-årige poeten och historikern Karl-Gustaf Hil-
debrand 1935 framträdde inför Karolinska förbundet, utbrast han i så hänförda 
hyllningar till Heidenstam, Karl XII och fosterlandet, att tidningens spalter an-
tog en blågulare färg än vanligt. Tidens oro gav tydligen näring åt de patriotiska 
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tonfallen. Talaren lyckades rentav med konststycket att göra Karl XII till ett 
inbegrepp av den svenska rättsstaten. Hjältekonungen framstod därmed som 
själva motsatsen till allsköns våld och rättslöshet. ”De grundläggande värdena i 
den karolinska epoken äro också i dag – och särskilt i dag – brinnande aktuella, 
fastän de i denna stund tyckas hotade till livet. Det stycke Västerland, som blev 
givet också åt oss, är ju i uppenbar fara. Våldet trampar ännu en gång under 
fötterna den rättstanke, i vars ärenden Karl XII ville handla som Guds fiskal.”

Den europeiska kontinenten mellan världskrigen var ännu statisk, stillastå-
ende men också stor på ett sätt som vi i dag knappast kan föreställa oss. Och 
något liknande måste ha gällt om Sverige. Man märker det på resereportaget 
och hembygdsskildringen. Att resa var i äldre dagar ett sannskyldigt äventyr, ett 
mirakel, en sensation. När Henrik Schück vandrar omkring på den romerska 
campagnan eller Axel W. Persson söker sig upp till Delphi, företar de färder 
som inte är alla och envar förunnade. Och när tidningens medarbetare C. J. 
Engström 1920 flyger från Croydons flygfält via Hamburg till Malmö under 
rubriken ”London – Malmö i luftexpress”, får han resan att framstå som vore 
den nästan lika exotisk som en färd till Mars. I och med att utlandsresorna 
nuförtiden blivit var mans egendom och vardagsvara, fordras det betydligt mer 
av skribenten för att göra upptäcktsfärderna märkvärdiga eller intressanta. Sven 
Aurén, Göran Schildt, Per Erik Wahlund är några av dem som lyckats med be-
driften. Och otvivelaktigt lyckades också Gunnar Brandell, när han på oländiga 
franska och spanska småvägar bilade utmed den gamla pilgrimsrutten från Paris 
ner till Santiago de Compostela. Kanske låg hemligheten i att han fick Rolands-
sångens Europa att leva upp igen, just som han passerade Pyrenéerna.

Samma krav på sensation tyngde knappast Sten Selander, när denne i svett 
och landsvägsdamm på trampcykel letade sig fram genom Tivedens täta sko-
gar eller när prins Wilhelm klev ut på Roslagens gråstenshällar i närheten av 
Albert Engströms sommarviste i Grisslehamn. Det räckte i sådana ögonblick 
med att andas havsluft eller skogsdoft för att få läsekretsen att trivas och upp-
täcka fördelen med att vara svensk. Man måste ha läst ett antal understreckare 
av botanisten och naturentusiasten Sten Selander för att förstå Ivar Andersons 
hänförelse i hans bok om Svenska Dagbladets historia: ”Med Selander kom det 
in något ljust, soligt och friskt i tidningens spalter. Man kände den saltmättade 
vinden blåsa över Kattegattsstranden, doften från de underbara lövängarna på 
Ölands västkust, känslan av oändlig rymd och ro på Lapplandsfjällets höjd. Han 
hade förmågan att kunna se det stora i det lilla.” Alla hembygdsreportage var 
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naturligtvis inte lika idylliska, så till exempel inte när Vilhelm Moberg skild-
rade bondpojkarnas slagsmål på marknaderna hemma i Värend. Men frågan är 
likväl, om det inte går att urskilja en linje, mer eller mindre rak, från Selanders 
landskapsprosa fram till Kai Curry-Lindahls, Tord Halls och Hans Krooks lärda 
exposéer. Naturvetenskapen trängde successivt in i spalterna liksom det moder-
na miljömedvetandet. I samma stund krympte både Europa och universum. 
Brasiliens regnskogar kom oss nästan lika nära som bokskogarna i Skåne. Och 
i Uppsalaastronomen Åke Wallenquists otaliga betraktelser rörande himlakrop-
parna fick Immanuel Kants ord om ”stjärnhimmeln ovanför mig och sedelagen 
inom mig” en ny betydelse. Rymdfärdernas och Aniaras stund var inne.

För understreckaren finns som bekant inga föreskrifter, inga lagar, ingen 
inneboende genreestetik. Detta är den någorlunda omfångsrika kulturartikelns 
charm och lockelse. Men i den personliga betraktelsens form och med det egna 
engagemanget och ansvarskänslan som enda styrmedel har många lysande skri-
benter likväl här firat det tryckta ordets triumfer. Algot Werin, Knut Hagberg, 
Moses Pergament, Tor Andræ, Yngve Brilioth, Kjell Strömberg, Ivar Harrie, 
Frans G. Bengtsson, Karl Asplund, Anton Karlgren, Anders Österling, Gunnar 
Hägglöf, Victor Svanberg, Stig Ahlgren, Åke Janzon – för att blott nämna några 
bland de inte längre verksamma – har förgyllt läsarens vardag och vidgat hans 
kunskapshorisont. När Svenska Akademiens sekreterare Erik Axel Karlfeldt 
1920 tog det nya psalmboksförslaget under behandling eller när hans sentida 
efterträdare på posten Karl Ragnar Gierow 1967 skärskådade direktiven för en 
ny bibelöversättning, vinnlade sig båda om det svenska språkets renhet, styrka 
och höghet. Men det skedde förstås vid en tidpunkt då Akademien ännu inte 
låtit ana, att den helst abdikerar från uppdraget att vara språkligt vägledande och 
normerande. Från Erik Wellander och långt fram i tiden har renhållningsarbetet 
under strecket fortsatt, mot språkets och därmed tankens nedskräpning och för-
därv. Det är ett förehavande som knappast mist sin aktualitet i dag.

Som bålverk mot dumheten, som försvarsmur mot tankeslappheten, som 
bastion mot okunnigheten har understreckaren länge spelat en viktig roll i det 
svenska offentliga samtalet. Den försvarslinjen behöver ligga kvar, liksom det 
samhällskritiska uppdraget behöver värnas och vårdas. Sven Fagerberg har en 
gång sagt: ”Om det finns några intellektuella i Sverige måste det i första hand 
vara deras uppgift att analysera och värdera de nya herrarna.” När tongivande 
journalister i television och radio krälar i stoftet för vår nuvarande socialdemo-
kratiska regering och dess sympatisörer i departement och ämbetsverk, är det 
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en viktigare uppgift än någonsin. När det svenska försvaret, sjuk- och åldrings-
vården, rätts- och polisväsendet, kyrkan, skolan och universitetet visar tydliga 
tecken på att krackelera, när gemensam värdegrund och välfärd vacklar, saknas 
inte samtalsämnen.

I ett land, där inte ens ärkebiskopen längre tror på Guds allmakt, tycks ofta 
slumpen regera och oftast bara den. Det kan ligga nära till hands att gripas av 
vankelmod och villrådighet. 1918 års understreckarskribenter levde i skuggan 
av en katastrof. När vi om några timmar går in i ett nytt årtusende, är fram-
tidshorisonten dunkel. Desto viktigare att hålla huvudet kallt och det offentliga 
samtalet levande, med det fria ordets hjälp och det kritiska förnuftets. Under 
strecket bör detta tankens fria liv ha sin hemortsrätt länge än.

”Under strecket”, SvD Nyårsaftonen den 31 december 1999.

Den vita valen fångad på nytt
Ty ett valfångstfartyg har varit mitt Yale College och mitt Harvard.

Med dessa berömda ord avslutar Ismael ett anförande till valfångstens ära, och 
för den som läst Herman Melvilles roman Moby Dick, or the Whale i dess hel-
het, kommer de knappast som någon överraskning. Berättaren vänder på ame-
rikanskt vis udden mot det teoretiska vetandet och hyllar i stället kroppsarbetet. 
Det betyder nu alls inte, att Ismael saknar kontakt med vetandet, snarare tvärt-
om, bara att han eftersträvar en förening av zoologi och poesi som ingen prosa-
berättare i världen och förmodligen heller ingen zoolog eller poet vid Yale eller 
Harvard någonsin drömt om. I dagarna har det stora mästerstycket i amerikansk 
1800-talsprosa utkommit i Per Erik Wahlunds nyöversättning till svenska, Her-
man Melville, Moby Dick eller valen (Studentlitteratur). Volymen ingår som nr 
23 i Helikonbiblioteket. Och för den som saknar förkunskaper i ämnet, har 
översättaren dessutom tillhandahållit en spirituell inledning med upplysande 
noter. Om det funnes någon rättvisa här i världen, skulle doktor Wahlund oför-
dröjligen prisbelönas av någon akademi eller kulturfond för denna mycket im-
ponerande översättningsbedrift. Inte sedan Gunnel Vallquist översatte Prousts 
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À la recherche du temps perdu, har ett komplicerat språkkonstverk lockat fram en 
så kompetent behandling.

På vilken kvalitetsnivå som Melvilles roman sedan egentligen befinner sig, 
kan naturligtvis diskuteras. För egen del har jag svårt att glömma en sommar-
sejour vid Salzurg Seminar in American Studies på Schloss Leopoldskron, Max 
Reinhardts gamla slott och herresäte utanför Salzburg, år 1954. Vi var ett an-
tal europeiska studenter som läste amerikansk transcendentalism den gången. 
De engelska och franska deltagarna rynkade ofta på näsan åt våra amerikanska 
professorers dumdristiga försök att upphöja Nathaniel Hawthorne, Henry 
David Thoreau och Ralph Waldo Emerson till slitstarka klassiker, att jämföras 
med europeiska storheter sådana som Flaubert, Dickens, Dostojevskij, Proust 
eller Thomas Mann. Först när vi kommit till Melvilles Moby Dick, tystnade den 
europeiska kritiken för gott. Till och med en sedermera i brittisk litteraturkritik 
så uppburen storhet som Karl Miller – han var den gången bara en ung och obe-
märkt student från Cambridge men redan i starten kräsen – sträckte vapen. Ty 
hos Melville fanns ju den besatthet och berättarlidelse, den rikedom i formspråk 
och känslouttryck, den flödande ingivelse och episka auktoritet som vi normalt 
brukar förknippa med berättarkonstens allra största. Och hade för övrigt inte 
även Albert Camus tyckt, att han just i Melville funnit både sin man och över-
man? Hos båda finns samma metafysiska oro, hos båda samma upptagenhet av 
ondskans problem, hos båda samma sinne för det absurda i tillvaron, låt vara att 
Melville sedan skriver annorlunda, amerikanskt ledigare och vårdslösare än den 
sparsmakade Camus. Melville släntrar, kunde man påstå, medan Camus företar 
sin danssteg enligt den klassiska balettens mer stramt kontrollerade regler.

Men när det sedan gäller att närmare ange, vad denna kuriösa roman om 
valfångst egentligen handlar om, är det svårare att att lämna klart besked. I Salz-
burg hade jag nöjet att i föredragsform få kritiskt referera en nyutkommen bok 
av Newton Arvin, som med uppbådande av hela den amerikanska nykritikens 
arsenal av spetsfundigheter försökte läsa Moby Dick ungefär som Alexandrias 
filologer fordomdags läste Bibeln. I den vidlyftiga episka berättelsen – det rör 
sig om ett hundra trettio fem kapitel på närmare fem hundra tättryckta sidor! 
– skulle det gå att hitta ett bokstavligt plan, ett drömplan (”an oneiric level”), 
ett moraliskt plan och ett metafysiskt. Och visst är det möjligt att med någon 
ansträngning urskilja dem alla fyra. Stora konstverk är ju ofta just så sinnrikt 
mångskiktade.
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Problemet ligger bara i ett man med en sådan manöver knappast fångar den 
intensiva stank av valspäck och olja, den friska doft av salt havsvind, som omger 
texten och som sticker läsaren i näsan, så snart han vänder blad. Inte heller det 
dagliga livet ombord, med spöklika måltider i kaptenens kajuta, med det eviga 
skrubbandet av däck, reparationerna av årblad och lagandet av märssegel och 
alla de övriga bestyr, som uppfyller befälets och manskapets vardag, framträder 
med full tydlighet. Dylika konkreta sinnesintryck är och förblir högst väsentliga, 
inte minst för den som envisas med att hävda, att det i första hand rör sig om 
en rejäl reseskildring, en robust och handfast sjöroman. Inte heller fångar man 
med sådana hermeneutiska ansträngningar den spänning som håller oss läsare 
i ett sådant skruvstäd. Vi får höra talas om fartygets enväldige härskare och hu-
vudperson, den mystiskt skygge och högmodlige kapten Ahab bra länge, innan 
denne äntligen behagar visa sig på däck, med sin valbensprotes och sitt vit-
strimmade anlete. Då har skräcken redan hunnit gripa omkring sig både bland 
besättningen och i läsekretsen inför vad Melville kallar ”däckets khan och havets 
konung”, denne Ahab som genom hela romanen drivs av sitt ursinniga begär 
efter hämnd på valen som ”avmastat” honom. Och hans ännu mer mystiska 
motståndare och motpart återigen, den vilda spermacetivalen, berättas det om 
i nästan en hel bok, innan djuret – i magnifikt majestät och med sin bländvita 
puckel – dyker upp och börjar piska vattenytan. Det sker först i ett av romanens 
allra sista kapitel, det hundratrettiotredje närmare bestämt.

Alltfort är det en mycket bra tentamensfråga att låta förstagångsläsaren få 
redogöra för valfångstfartyget Pequods faktiska kurs kring jordklotet. Ett god-
känt svar kunde lyda ungefär så här. Fartyget startar från Nantucket på Amerikas 
östkust, söker sig sedan ut över Atlanten och stryker utmed Azorerna och Kap 
Verde-öarna ner mot Afrikas sydspets, där det rundar Godahopps-udden för att 
sedan utanför Madagaskar kryssa tvärs över Indiska oceanen. Färden fortsät-
ter upp genom Sundasundet mellan Java och Sumatra, för att ungefär mellan 
Batanöarna norr om Filippinerna och dåvarande Formosa (numera Taiwan) 
sträcka ut över Stilla Oceanens vattenvidder. Där ute, någonstans nära ekvatorn, 
inträffar katastrofen. Besättningen upptäcker fienden, den vita gudom som man 
hela tiden spanat efter och förföljt, Moby Dick. Slutstriden äger rum, den blodi-
ga uppgörelsen fullbordas. Valen såras till döds. Men skeppet Pequod går också 
under med man och allt, undantagandes berättaren Ismael. Denne undkommer 
med livhanken i behåll, ty utan honom skulle det ju inte ha blivit någon roman, 
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i alla händelser ingen berättare lämpad för att just i denna roman föra ordet. 
Han ensam vet vad som inträffat.

Melvilles verk är genomdränkt av naturvetenskaplig och teologisk kunskap, 
i långa utläggningar om valens släktskap och kroppsbyggnad och symboliska 
betydelse figurerar inte bara Carl von Linné och Emanuel Swedenborg utan 
också många andra biologiska och metafysiska systembyggare genom tiderna, 
trovärdiga sådana likaväl som mer suspekta. Ibland har man intrycket att läsa 
en dokumentärroman före dokumentärromanen. I nästa stund handlar det om 
avancerad modernism långt före modernismen, där berättaren – i lekfullt över-
dåd och karikatyriskt självsvåld och med ett retfullt leende i mungipan – tar upp 
tävlan med självaste Homeros Odysséen, med Vergilius Aeneiden, med Tassos 
Gerusalemme liberata, med Beowulf, med Camões Os Lusiadas och med allsköns 
andra episka skildringar av krig och örlig, inte minst drabbningar till sjöss. Inte 
många sjöromaner uppvisar en så solid förtrogenhet med Bibeln, med den litte-
rära traditionen, med antik mytologi och med europeisk konsthistoria.

Samtidigt finns där en symbolisk djupdimension, långt innan symbolisterna 
i Frankrike ens uppfunnit begreppet. Ahab med sin valbensprotes, representerar 
han månne den trånga rationalismen i den mänskliga naturen? Eller står han 
för en metafysisk hybris? Eller för en pervers vinningslystnad som aningslöst 
idkar rovdrift på naturens ändliga resurser? Den sistnämnda tolkningen har na-
turligtvis vunnit i styrka i våra miljömedvetna dagar, då valfångsten kommit 
att stå som nära nog en symbol för människans tanklösa slitage på havsmiljön. 
Eller kan Ahab kanske, som ofta föreslagits, uppfattas som en prototyp för den 
amerikanska imperialismen, den som kuvar och kränker både sitt eget folk och 
främmande folkslag (polynesiern Queequeg, indianen Tashtego och svarta afri-
kaner som Dagoo och lille Pip finns ju alla med ombord) och som utövar rått 
våld – bara för att uppnå önskad vinstmaximering? I alla händelser formar sig 
Ahabs dragkamp med medelvägens och måttans talesman, den avsevärt mer 
mediokre men i sin hovsamma nobless intagande styrmannen Starbuck, till en 
dialog om människans villkor som man inte glömmer i första taget. Pessimis-
ten Herman Melville med sin iskalla förtvivlan inför människans möjligheter 
och sin varma människokärlek betraktar knappast Västerlandets framstegs- och 
tillväxttänkande – i vars namn så många övergrepp har begåtts och fortfarande 
begås – med större överseende än en modern civilisationskritiker som Georg 
Henrik von Wright.
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Naturligtvis frossar amerikansk litteraturkritik gärna också i djuppsykolo-
giska excesser vid tolkningen av den incestfärgade destruktion, som Ahab riktar 
mot Moby Dick som en ställföreträdande fadersgestalt i tillvaron. Redan när 
valen berövar Ahab hans ena ben, finns där en undertext av kastrering och im-
potens, som skulle ha gjort Sigmund Freud fullkomligt överlycklig, om han bara 
haft nöjet att närvara så tidigt som 1851, då Moby Dick första gången utkom. 
Kapten Ahab bunden till den vita valen, liksom barnet vid fadern, båda indrag-
na i en vild ringdans av vällust och vrede, drift och dödsdrift, sådant ger – det 
säger sig självt! – bränsle åt djuppsykologiska doktorsavhandlingar i parti och 
minut, varav stora mängder tillkommit med varumärket ”made in USA”.

Men läsarterna har växlat. Likt ett mäktigt Shakespearedrama i fem akter 
– särskilt om man tänker på antalet mötande fartyg! – så har många uttolkare 
också velat uppfatta skeendet. Ensliga monologer som liknar Hamlets och teat-
raliska scener saknas förvisso inte. Och nog finns där tragisk fallhöjd för den en-
samme protagonisten Ahab, med en aura av både Kung Lear och Oidipus kring 
sin vindpinade person. För många läsare framtonar han närmast som en sinne-
bild för den västerländska individualismen. En tragisk hjälte, vars amerikanska 
oavhängighetslidelse urartar i vild självhävdelse och fanatism, samtidigt som 
han har oturen att till fiende välja ett djur av närmast gudomliga dimensioner. 
Ty Moby Dick, den vilda valen i sin vitskimrande skönhet, svept i helighetens 
vita färg, är ju vid sidan av mycket annat också en bärare av oavsiktlig godhet, 
på samma gång som han är en sublimt mäktig och rättvist vredgad gudom. 
Grym och god på en och samma gång alltså, ungefär som Melville – stammande 
från en holländsk släkt av ölbryggande kalvinister – bör ha lärt sig att uppfatta 
Gud redan på sin moders knä. Det är alltså ingen välvillig pepparkaksgud eller 
söndagsskolegud som döljer sig bakom Melvilles episka universum, snarare en 
mörk kraft som människan har att foga sig under eller möjligen tillbe. Farlig 
men på något vis ändå möjlig att dyrka, i något som liknar kosmisk fromhet – 
sådan är den vision som framskymtar i denna suggestiva ordkonst.

I alla händelser får man ge Per Erik Wahlund rätt i att romanen saboterar 
alla genreindelningar och tvärsäkra tolkningar. Att antyda romanens rika inne-
håll låter sig kanske göra. Men den som påstår sig säkert veta, hur Moby Dick 
skall uppfattas, har mycket att lära i fråga om litteraturtolkning och – kanske? 
– mänsklig mognad. Det utesluter inte, att romanen förtjänar att läsas, för sitt 
stora underhållningsvärdes och sin stora skönhets skull, om nu inte bildnings-
lidelsen erbjuder skäl nog. Ty Moby Dick står där ju också som ett slitstarkt 
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monument över det skede i amerikansk litteraturhistoria, som Harvards stora 
lärdomsljus F.O. Matthiessen en gång kallade ”the American Renaissance”. I 
dessa dagar har, genom Per Erik Wahlunds förmedling, romanen blivit ett litte-
rärt monument i de svensk-amerikanska kulturförbindelserna.

”Under strecket”, SvD den 5 februari 1995.

Med passion för lidandets problem

I mitten av 1950-talet höll Ingemar Hedenius vid Uppsala universitet en 
föreläsning om Sofokles drama Oidipus i Kolonos. För många ungdomliga lyss-
nare som, i likhet med undertecknad, trängdes i den överfulla lärosalen nr IX, 
bjöd talaren på en uppvisning i analytisk kraft, litterär inlevelse och passionerad 
värdediskussion som är svår att glömma. Hedenius var inte bara en framstående 
filosof utan också en lysande litteraturinterpret, väl bevandrad i den klassiska 
diktningen liksom i den diskussion som förts kring den. Han var vid denna tid 
särskilt upptagen av problemet ”det tragiska”. Vad kommer oss att på teatern 
med välbehag eller rentav njutning följa skildringar av ett lidande, som i verk-
lighetens värld skulle förefalla oss vedervärdigt?

Hedenius umgänge med tragedins problem får sin belysning på flera ställen 
i hans produktion. I Bonniers Litterära Magasin 1955: nr 8 lät han trycka upp-
satsen ”Det tragiska”, tillägnad minnet av hans kollega, professorn i grekiska 
Gudmund Björck. Den behandlar Sofokles drama Kung Oidipus och Aristo-
teles, Fontenelles, Humes och Schopenhauers teorier rörande vad som inom 
dramateorin brukar kallas det klassiska tragediproblemet. Med vissa ändringar 
och tillägg finns samma essä också tillgänglig i böcker som Fyra dygder (1955) 
och De gamle och lögnen (1978). Men det storslagna drama som Sofokles förfat-
tade på ålderns dar och som utgör en fortsättning på Kung Oidipus, nämligen 
Oidipus i Kolonos stod Hedenius hjärta särskilt nära. Universitetsföreläsningen 
om detta drama lät han trycka i Bonniers Litterära Magasin 1957: nr 10. Den 
har senare infogats också i essäsamlingen De gamle och lögnen. Man kan tillägga, 
att Hedenius vid ett framträdande i radioserien ”Mitt drama” 1956 som sitt 
favoritdrama valde just Oidipus i Kolonos.
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Sofokles Kung Oidipus ställer som bekant lidandet i förgrunden. Gudarna 
väljer att krossa en god och framgångsrik härskare, konungen i Thebe, för brott 
som han ovetande begått: att ha mördat sin far och ha äktat sin mor. När han 
börjar ana brottets ohygglighet – att ha blivit bror till sina egna barn – sticker 
han förtvivlad ut sina egna ögon. Blind och förnedrad väljer han att lämna 
Thebe och dra i landsflykt. I Oidipus i Kolonos får vi bevittna, hur den gamle 
Oidipus lärt av lidandet och till sist uppnår ett slags försoning, ja nära nog blir 
en av gudarna. Från att vara en kringirrande och illa sedd landsflykting får han i 
en trakt kallad Kolonos strax utanför Aten en fristad. Och här upphöjs han och 
rycks in i den gudomliga sfär som enligt grekisk föreställningsvärld tillkommer 
heroer. Ingemar Hedenius var en driven grecist. I sin ungdom hade han bedrivit 
universitetsstudier i grekiska. Naturligtvis läste han Sofokles på originalspråket. 
Men han citerade, för att inte lämna sin publik i sticket, gärna efter Emil Zillia-
cus översättningar till svenska. Det skedde ibland under suckar och stön över att 
Zilliacus inte alltigenom lyckats fånga originalets överväldigande skönhet och 
moraliska komplikation.

Naturligtvis är diskussioner kring lidandet och sättet att hantera lidandet 
ytterst vanliga i hela vår västerländska tradition. Alltifrån Homeros och de gre-
kiska tragediförfattarna eller Bibelns framställningar av Kristi passion ända fram 
till Imre Kertész, Amos Oz eller Nelly Sachs skildringar av det hårt drabbade ju-
diska folket i samband med Förintelsen återkommer lidandet i litteraturen som 
ett stående, ett ständigt återkommande tema – men ett estetiskt och moraliskt 
svårbemästrat sådant. Att de grekiska tragöderna särskilt ofta kom att uppehålla 
sig vid ämnet, sammanhänger förstås med att det gudasända eller av gudarna 
tillstadda lidandet intar en så viktig plats i grekisk mytologi. Sofokles må ha 
givit Oidipussagan en oöverträffad konstnärlig form. Men han hittade ju inte på 
sagan själv. Intrigen övertog han från sin samtids myt, rit och religion.

För att förstå Hedenius bedömningar av de båda Sofokles-pjäserna kan det 
vara befogat att först ställa frågan, vilken filosofisk hållning som han själv nor-
malt och generellt brukade inta till lidandet. Vill man formulera svaret kort, 
kunde man påstå, att han vanligtvis avskyr lidandet intensivt men däremot högt 
värdesätter och hyllar medlidandet, som han anser vara människans noblaste 
passion, hennes adelsmärke. Lidandet är enligt hans värdeskala något radikalt 
ont, och detta onda bör vi till det yttersta söka bekämpa och nedbringa. Med-
lidandet är däremot något fundamentalt gott som bör övas och främjas. Bland 
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annat i skrifter om vad han brukade kalla ”den stora pessimismen”, ”normen 
om det ondas vikt” och ”kvalterrorismen” kan man tydligt avläsa hans hållning.

Som modern intellektuell och rationalist omfattade Ingemar Hedenius tron 
på utvecklingen och framsteget. Inom medicin, naturvetenskap, filosofi och 
många andra vetenskaper har utvecklingen onekligen gått storartat framåt. Men 
han insåg, att framsteget på ett område nära nog havererat eller i varje fall inte på 
något märkbart vis gått framåt. I fråga om människans förmåga att tillfoga sina 
medmänniskor lidande är det lika illa ställt i våra dagar som på Sofokles eller 
Bibelns tid. Därvidlag har ingen som helst utveckling till det bättre inträffat, 
inga som helst framsteg uppnåtts. Detta föranledde Hedenius att för egen del 
omfatta vad han brukade kalla ”den stora pessimismen”. En framstegstroende 
pessimist, som en sådan skulle man kunna beteckna honom. Här urskiljer man 
en av de stora, på en gång intressanta och mycket fruktbärande motsättningarna 
i hans tankevärld.

Att människans liv här på jorden varit och är mer ont än gott, betraktade 
Ingemar Hedenius nämligen nära nog som ett axiom. Normen om det ondas 
vikt går inte att bevisa, lika litet som dess motsats – att det goda överväger över 
det onda – eller för den delen att båda väger lika mycket. I denna situation valde 
Hedenius att för egen del hylla normen om det ondas vikt och kände sig därtill 
mer eller mindre tvingad. Sitt val motiverar han på följande sätt. Förintelsens 
vedervärdighet i nazisternas Europa, likugnarna i Auschwitz, kan aldrig någon-
sin uppvägas av Mozarts allra skönaste symfonier eller av den svenska välfärdens 
välsignelser eller av något annat gott här i livet, av vad slag det vara månde. Varje 
hederlig intellektuell som en gång fått upp blicken för det värsta här i livet, de 
fullkomligt olyckligas och sönderpinades öde, den infernaliska förnedringen hos 
barn som lider måste därför, resonerar han, omfatta normen om det ondas vikt. 
”Det långvariga, vilda lidandet hör hit, och dess existens är tillräckligt för min 
slutsats.”

Men lidandet kan inte hanteras hur som helst. I en debatt i Dagens Nyhe-
ter och i den bok som kanske utgör hans viktigaste moraliska testamente Fyra 
dygder (1955) brännmärkte han vad han brukade kalla kvalterrorismen. Denna 
utgör ett slags perverst koketterande med lidandet. Kvalterrorismens anhängare 
skryter och stoltserar med sina nobla själskval, anser de egna plågorna till och 
med värdefulla för diktning och annat konstskapande och åstadkommer gärna 
patetiska utrop av typen ”Ni är långt medelmåttigare än jag, ty ni lider inte!”, 
”Vad vet ni som inte lider?” ”Lid, ty annars är du en nolla!” Att det skulle vara 
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på något sätt fint och ädelt att gå omkring och lida, ja rentav finare och ädlare 
än att vara lycklig och glad, bestrider Hedenius bestämt. Lidandet adlar inte 
alls, och det är ingalunda vackert i sig självt. Det är ett radikalt ont och bör 
motarbetas. Allt tal om ”lidandets skönhet” förefaller honom misstänkt. Detta 
romantiska trams har, menar han, ofta fått flankstöd i kristendomens kult av 
lidandet. Men det blir inte bättre av att det framställts förföriskt av stora andar 
som Augustinus, Pascal eller Kierkegaard. Inte heller blir det bättre av att omfat-
tas av en sådan, av Hedenius intensivt avskydd, mindre skönande som den med 
sina själskval koketterande Olof Lagercrantz. Ett visst mått av levnadsmod och 
glädje gör oss normalt bättre rustade att ta upp kampen mot det onda. Mycket 
riktigt är det just detta livsmod som kvalterroristerna vill beröva oss.

Med tanke på att Hedenius vanligtvis fann lidandet så motbjudande, instäl-
ler sig för honom ett problem just i samband med Kung Oidipus. Hur kommer 
det sig, att vi kan utvinna så stor konstnjutning av en pjäs som från början till 
slut framställer lidandets triumf? Om styckets storhet och konstnärliga förtjänst 
behöver inget tvivel råda. Här svävar han inte på målet. ”Att ens för ett ögon-
blick betvivla, att Konung Oidipus är ett av de största konstverk som någonsin 
har skapats, förefaller vara orimligt”, skriver han. Vår benägenhet att utvinna 
lust ur det tragiska på scenen har nu – ofta just med Kung Oidipus som paradex-
empel – givits många och sinnrika förklaringsförsök i estetikens historia, allti-
från Aristoteles och framåt. Hedenius diskuterar flera av dem ingående. Men det 
märks, att ingen av dem tillfredsställer honom helt och hållet. Till sist hoppas 
han, att den tid skall komma, då mänskligheten inte bara lämnar de offentliga 
avrättningarna och tjurfäktningarna bakom sig utan också den teater, som ut-
vinner konst av lidandet.

I konsekvens härmed håller han fram Oidipus i Kolonos som en kontrast, 
det underbara drama som Sofokles skrev långt upp i 90-årsåldern och som blev 
diktarens svanesång. Här tycker han sig ha påträffat ett vida större och mer 
humant konstverk än Kung Oidipus. Han medger visst, att ålderdomsdramat 
är mindre sammanhållet och dramatiskt effektfullt än föregångaren. Men det 
rymmer partier av svindlande lyrisk skönhet. ”Med sin rika mänsklighet och sin 
djupa, liksom blommande skönhet är det för mig det största av alla de grekiska 
dramerna.” Den berömda lovsången till Aten är något av det vackraste Sofokles 
skrivit någonsin. En av de berömda körsångerna sammanfattar väl grekernas 
resignerade svartsyn:
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Aldrig födas är yppersta lott.
Därnäst, om man en gång är född,
ofördröjligen återvända
till det land därifrån man kommit.

Detta slår an djupa strängar i Hedenius inre. Ty strofen harmonierar ju förun-
derligt väl med hans egen ”stora pessimism”. Just föreningen av djup pessimism 
med sinne för livets skönhet och överväldigande rikedom är vad som ger dra-
mat dess oerhörda rymd. Men först och sist har Oidipus i Kolonos en moralisk 
förtjänst som Kung Oidipus saknar. Dramat utgör en medlidandets höga visa. 
Atenarna och deras kung Thesevs tar emot den olycklige invandraren Oidipus 
med all den barmhärtighet som utgör tecknet på hög mänsklig civilisation. 

Att det aldrig är rätt att tillfoga den olycklige något ont, är en av de grundtan-
kar som Sofokles här velat inskärpa, och Hedenius blir vederbörligen hänförd. 
Som invandrardrama står Oidipus i Kolonos nämligen i en klass för sig. Dramat 
formar sig till en högsång, en lovprisning av atenarnas och Thesevs ömsinta 
mottagande av immigranten-åldringen och deras generösa gästfrändskap, vilket 
alltsammans utlöser Hedenius entusiasm. Men karaktärernas nobless utesluter 
ingalunda deras mångtydighet och komplexitet. När Oidipus i vredesmod, där-
till eggad av gudarna, förvisar sin son Polyneikes till nya brödrastrider i Thebe 
och därmed underlåter att lösa honom ur släktförbannelsen, framstår han onek-
ligen som egocentriskt hård och skoningslös. ”I själva verket är han inte bara 
olycklig utan också ond”, resonerar Hedenius. Men tillägger genast: ”Och dock 
skuldlös och värd medlidande.”

I mycket kretsar Hedenius studier av Oidipus-dramerna kring den svåra frå-
gan om räckvidden för människans fria handlande. Vi inbillar oss gärna att vi 
själva styr våra liv, att – som det brukar heta – ”vi har kontroll”. Som utilist 
och rationalist vill Hedenius gärna, att vi skall göra förnuftiga val och tänka 
igenom våra planer och handlingsalternativ, innan vi handlar. Men han nöd-
gas samtidigt konstatera, att sådan förtänksamhet ofta är gagnlös. Innebörden 
i våra avsikter och verkningarna av våra handlingar glider oss nämligen ofta 
ur händerna. Händelseutvecklingen i Oidipus i Kolonos bekräftar denna hans 
pessimism. Dramat handlar ytterst om oss alla. Alldeles som Oidipus blir vi till 
sist lekbollar i ödets händer, allt vilar ytterst i gudarnas knän. Även den som inte 
omfattar Sofokles gammalgrekiska fromhet måste – menar Hedenius – erkänna, 
att skalden här fångat allas vårt dilemma, en storslagen sanning mot livet. Vår 
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mänskliga maktlöshet skildrade Sofokles bättre än någon, han lärde oss därmed 
en läxa som stått sig genom årtusenden. 

”Under strecket”, SvD den 5 juli 2007.

Jag ovärdige! Men förtjänt som sjutton 

Sedan instiktelseåret – det hette faktiskt så på 1700-talssvenska! – 1786 har sam-
manlagt 174 personer tagit sitt inträde i Svenska Akademien. Man må tro det el-
ler ej, men inte ens tredjedelen av ledamöterna har varit skönlitterära författare, 
de allra flesta har varit vetenskapsidkare. Dock har akademien skiftat utseende 
betydligt under århundradenas lopp. I Gustav III:s akademi fanns inte en enda 
universitetsprofessor. I gengäld fanns där aderton ”herrar och män”, det vill säga 
adel och ofrälse. När kungen beslöt sig för att inrätta en svensk motsvarighet till 
Franska akademien, var det hans baktanke att höja de ofrälse författarnas anse-
ende, så att de kom i paritet med rikets herrar, adelsmännen.

I stadgarna heter det, att ”Academiens yppersta och angelägnaste göromål 
är, att arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet, så uti Veten-
skaper, som serdeles i anseende till Skaldekonsten och Vältaligheten uti alla 
thes tillhörande delar, jemväl uti then, som tjenar att tolka de Himmelska San-
ningar.” Sistnämnda passus har i allmänhet tolkats så, att en och annan biskop 
lämpligen också bör ingå. Men för närvarande står inte ens ett skört av en svart-
rock att skymta bland De Aderton, sålunda inte ens Krister Stendahl som eljest 
brukar finnas överallt. På sin höjd kan Gunnel Vallquist och Lars Gyllensten 
anses skickade att uttolka de himmelska sanningarna, men det sker i så fall på 
Guds försyn. Till bilden av den allmänna sekulariseringen hör, att Guds barn 
och barnbarn över huvud taget blivit allt färre med åren. Annorlunda var det 
fordomdags! Under de första hundra åren var inte mindre än 33 av 91 invalda 
ledamöter prästsöner. Inte så få, i själva verket överraskande många har varit 
”hyddans söner”, i varje fall kan man tala om lyckade uppkomlingar långt före 
arbetarbarnen Harry Martinson och Eyvind Johnson. I övrigt har fyrtio höga 
ämbetsmän kommit i fråga under de senaste femtio åren, bland dem Dag Ham-
marskjöld. Men naturvetenskapsmännen har haft det nästan lika trångt i port-
föret som, på sistone, biskoparna. Sammanlagt har endast åtta naturvetare tagit 
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sitt inträde. Lars Gyllensten oräknad, ty ehuru han är väl förtrogen med både 
försöksdjuren och all naturen blev han invald uteslutande på litterära meriter.

Nu skall ingen tro, att Kerstin Ekman utgivit något slags statistisk årsbok, 
när hon i dagarna framlagt den underhållande volymen Mine Herrar…Om in-
trädestalen i Svenska Akademien (Svenska Akademiens handlingar från år 1986, 
femte delen 1986). Men hon har smugit in åtskilliga talande siffror i sin väldi-
ga tvåhundraårskrönika. Den bildar en sannskyldig fyndgruva för person- och 
kulturhistoriskt intresserade läsare och är inte hälften så högtidlig som all den 
majestätiska lektyr, som akademierna i övrigt begåvat oss med under denna bok-
dräktiga jubileumsvår. Kerstin Ekman skriver med just den blandning av res-
pektlöshet och pietet, som brukar kallas gott omdöme, friskt, fräscht och fräckt 
och – om man vågar uttrycka sig så i feminismens dagar – ibland förföriskt frun-
timmersaktigt och tankspritt, det vill säga en aning osammanhängande. Inte så 
att hon försummar inträdestalen! Hon är väl påläst och tycks ha plöjt igenom 
alla 174 dokumenten både fram- och baklänges. Men hon förirrar sig gladeligen 
också in på direktörstal, äreminnestal och diverse andra tal, för att inte tala om 
det allmänna tal och förtal som frodas om akademiledamöterna, både innanför 
och utanför den vittra församlingens egna väggar. Det ger åt hennes långa ka-
valkad från Kellgren & Leopold fram till Aspenström & Ahnlund en fryntlighet 
och personlig närvaro, som effektivt tar igen på gungorna vad som förloras på 
karusellen. Ty om den abstrakta linjeföringen ibland hotar att försvinna som 
tunn rök, så tilltar i gengäld konkretionen. Författarinnan bokför noggrant, 
att Johan Henric Kellgren flirtade med Hedda Falk i publiken, när han vid 
öppningsceremonin den 5 april 1786 intog stol nummer fyra.

Ögonflirt hör ju hemma bland annat på teatern, och mycket riktigt upp-
fattar Kerstin Ekman Börssalen som ett slags Gustav III:s teater, en scen för 
kultisk rit, där gustavianska gunstlingar sändes fram för att träna sig i retorisk 
förställning och smicker. Först och sist tjänade ju föreställningarna ändamålet 
att hedra och hylla tjusarkonungen själv. Redan tilltalet ”Mine Herrar!”, som 
användes ännu långt fram i tiden, markerade på ett subtilt vis, att majestätet 
var osynligt närvarande. Man behövde inte börja med den övliga frasen ”Eders 
Majestäter! Eders Kungliga Högheter! Mina damer och herrar!”, när kungen satt 
halvt osynlig – och ändå fanns tillstädes inkognito – i sin griljerade loge. Vid en 
armstödslös stol, det finns en sådan för inträdestalande, fick recipienten börja 
läsa sitt inträdestal, i de flesta fall ett liktal över företrädaren, i gynnsamma fall 
ett vitalt sådant. Där har de stått samtliga ett hundra sjuttio fyra, och inte alla 
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har varit lika sanningskära som lundafilosofen Hans Larsson. När denne skulle 
till att lovorda sin företrädare biskop Gottfrid Billings förtjänster, stack han inte 
under stol med sin tveksamhet inför prelatens insatser som teolog och tänkare: 
”Om jag rätt uppfattat Billings ingenium, så var abstrakt tänkande vad som 
minst låg för honom.”

Eljest är den oskrymtade sanningslidelsen inte precis vad som ingår i likta-
lets, äreminnets, helgonlegendens genrekrav. Om de döda talar man, som be-
kant, inte annat än gott. Ungefär likadant är det i inträdestalen, där dessutom 
retorikens urgamla regler föreskriver, att talaren inledningsvis skall utbreda sig 
över sin egen ringhet, sin ovärdighet, sin oerhörda förvåning över att alls ha 
blivit invald. Gamle 1700-talsbiskopen Magnus Lehnberg höll på med detta i 
en och en halv timmes tid (cirka sju sidor), innan han kom in på föregångaren 
Matthias von Hermanssons förtjänster. Fullt så obetydliga känner sig av nå-
gon anledning sällan nutidens akademiledamöter. I varje fall är den klassiska 
blygsamhetstopiken numera nästan bortlagd, och det tillhör ovanligheterna, att 
någon framställer sig själv som oförtjänt, jämför sig med företrädaren eller ens 
hövligt tackar för invalet. I stället ”smyger eller slinker man in i akademien”, 
som Kerstin Ekman frankt uttrycker saken. Och läsaren undrar naturligtvis, 
om denna upp- och nedvända retorik – den talande tystnadens – är så myck-
et mindre oblyg än den gustavianska retoriken? Men ännu när Karl Ragnar 
Gierow tog sitt inträde efter Hjalmar Gullberg, blixtrade det av snillrik och 
alldeles traditionsenlig självförminskning: ”Till Eder församling har jag blivit 
kallad för att intaga platsen efter en man, som av ingen kan efterträdas annat än 
rent kronologiskt.”

Att inträdestalen är en traditionstyngd, schablonpräglad och starkt formel-
bunden genre framgår alltså tydligt av Kerstin Ekmans bok. Men ännu mer slås 
man av att samma talekonst undergått en så hastig förändring och genomgri-
pande utveckling under seklernas lopp. När akademien utsätts för tadel från sina 
många belackare, brukar det heta, att den ärade församlingen inte är med sin 
tid. Men en genomgång av inträdestalens historia vittnar snarare om motsatsen. 
Ingen skulle nuförtiden drömma om att hålla samma sorts inträdestal som på 
1700-talet, då det hörde till tidskonventionen att prisa företrädaren först och 
främst som samhällsmedborgare, möjligen även som en filosof i den stoiska sko-
lan, alltså som ”en stadig man”, vilken visserligen traktade efter berömmelse och 
eftervärldens gynnsamma dom men som eljest stod suveränt likgiltig för mäng-
dens meningar och ödets skiftningar. Möjligen skulle den historiskt väl bevan-
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drade men aldrig invalde Sven Delblanc, såsom varande en av vårt språkområdes 
allra mest suveräna språkkonstnärer, ha kunnat åstadkomma en stilpastisch i 
den riktningen. Men så hade han ju också disputerat på 1700-talets äreminnen.

I övrigt är det först under 1800-talet som man livligare börjar syssla med det 
problematiska sambandet mellan liv och verk. Barndomen dyker upp hos Frans 
Michael Franzén förstås – hos vem annars? – men blir på modet först senare. 
Efter hand tar hela den borgerliga familjen sitt inträde i inträdestalen, varvid 
kvinnorna som väntat mest får axla rollen av uppoffrande hustrur och outsägligt 
ömma mödrar, vilka redan tidigt skapar den gynnsamma ramen för en vitter 
levnadsbana. ”En utmärkt man har alltid haft en utmärkt mor”, som Kerstin 
Ekman vitsigt uttrycker saken. 

Med tanke på att så många ledamöter varit forskare, är det inte underligt, 
att Ekman länge och ingående uppehåller sig vid de två kulturerna – naturve-
tenskapens och humanioras – när hon skriver om naturvetenskapsmän som C. 
A. Agardh, J. J. Berzelius, Israel Hwasser, Elias Fries och Adolf Nordenskiöld. 
Ibland kan man få den paradoxala förnimmelsen, att livets högsta lycka egent-
ligen inte stått att finna vid ljuslågarna och vattenglasen i Börssalen utan sna-
rare vid ett ensamt forskarbord i Uppsala. Åtminstone är det så Henry Olsson 
skildrar saken i ett ovanligt finstämt inträdestal över språkforskaren Bengt Hes-
selman. Som sig bör är läslusten och läsvanorna – den brinnande lampan över 
arbetsbordet! – något som ständigt återkommer och lika flitigt kommenteras i 
denna vittra vältalighet. Och just därför att ensamheten, tystnaden, tänkandet 
och läsningen framstår som så omistliga värden, blir universitetsbibliotekarien 
och universitetshistorikern Claes Annerstedt något av ett kuriöst särfall. För att 
undgå en hotande konkurs driver han själv en slamrande kvarn i Nyköping, där 
den glasögonprydde docenten och mjölnaren snart blir en av traktens sevärdhe-
ter. Men så hade Annerstedt också av sin far fått en storsvensk uppfostran och i 
unga år lärt sig, att ”en man, särskilt en svensk, fäktar ännu på benstumparna”.

Kerstin Ekman kan väl inte gärna säga det rätt ut. Men om somliga av de 
behandlade inträdestalen gäller naturligtvis, att de egentligen aldrig hade bort 
hållas! Om andra kan återigen sägas, att de beklagligtvis aldrig blev skrivna och 
följaktligen heller inte blev av Kerstin Ekman behandlade, jag tänker till ex-
empel på Bellmans, Stagnelius, Almqvists, Strindbergs, Frödings och Hjalmar 
Bergmans. Men i den skörd som finns och som håller måttet, finns många sköna 
blomster att plocka. Det är lätt att dela Kerstin Ekmans förtjusning över Jo-
han Stenhammars anförande över Johan Henric Kellgren år 1798. Till detta tal 
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återvänder hon i kapitel efter kapitel, bland annat därför att Stenhammar inte 
tränger sig på sitt föremål för att servera intima godbitar och för att han håller 
orsakskedjornas mångfald och det oförsonliga motsatsspelet i ett människoöde 
under så suverän kontroll. Den känslige, stridbare och lungsjuke Kellgren kom-
mer därmed i skön och klar relief. Med betydligt större och befogad distans slår 
hon fast, att den lärde Sten Lindroth egentligen aldrig förstod sig på poeten Bo 
Bergman. Och med vacker träffsäkerhet lyckas hon trolla fram Eyvind Johnsons 
egenart, när denne berättar om ett oförmodat möte i en spårvagn med företrä-
daren Nils Ahnlund. Johnsons många reservationer inför sin företrädare, hans 
respekt för sanningen och oro för att skada den med alltför stark inlevelse får här 
ett lika klarsynt som kongenialt eftermäle.

Det talade ordets konst är i normala fall en helt annan än det skrivna ordets. 
Det brukar man kunna konstatera, så snart någon visar sig med ett manuskript 
som skall läsas högt, antingen det sedan sker i Sveriges riksdag eller i Svenska 
Akademien. Inte alltid ingår de båda konstarterna ett lyckosamt möte. Men i 
boken Mine Herrar…. har Kerstin Ekman kommit bra nära vad som kunde 
kallas en snillrik och smakfull förening. Hon är att lyckönska liksom läsarna och 
de många akademiledamöterna – de glömda och de berömda, de betydande och 
de obetydliga – likaledes.

”Under strecket”, SvD den 2 april 1986

Memento mori!

Den berömde finländske filosofen Georg Henrik von Wrights bok Vetenskapen 
och förnuftet utgör en skakande läsning. Stäng av TV:n, knäpp av radion, lägg 
undan tidningarna, ställ in sammanträdena, inhibera middagsbjudningarna och 
annat ovidkommande strunt! Läs i stället denna bok i allvarlig begrundan, och 
ni kommer att se på tillvaron med nya ögon. Framför allt skulle man önska, att 
regeringsledamöter och riksdagsmän, företagsledare, vetenskapsmän, opinions-
bildare och andra inflytelserika personer valde den som obligatorisk huslektyr. 
Det är visserligen inte säkert, att de kan hämta några handlingsrecept och enkla 
lösningar ur den. Men de skulle kanske kunna lära sig att stämma ner tonen och 
inhämta en värdefull portion ödmjukhet.
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Som bekant har vi under de senaste decennierna mött en våg av antiin-
tellektualism och kunskapsförakt av sällan skådat slag. Alternativrörelser och 
proteströrelser till höger och vänster, manliga och kvinnliga, röda, gröna och blå 
har ifrågasatt förnuftets rätt och forskningens spelregler. På våra kultursidor kan 
man varje dag bevittna konvulsioner av detta vetenskapsförakt, och vi skall inte 
tala om det misstänkliggörande av den klara tanken och det gedigna kunnandet 
som firar triumfer i varje ny lärarutbildningsreform. I Göran Perssons Sverige är 
kunnandet och vetandet inte längre någon statlig angelägenhet, åtminstone inte 
inom skolpolitiken. Nu tävlar i stället många kommuner om att slå bottenre-
kord. Ty skolan har blivit särskilt de fattiga kommunernas spargris. Och flum-
met och flamset i våra massmedier befordrar inte just ett varsamt handhavande 
av sanningen.

Som en följd av dessa vettlöshetens framgångar händer det lätt, att universi-
tetens folk och vetenskapens företrädare tar sig före att försvara allt som försig-
går i forskningens namn, utan prut och utan åtskillnad. Professorer i Uppsala 
och Lund låter ibland som gamla Kongomissionärer, när de talar sig varma för 
ökade vetenskapliga anslag. All forskning, även den obetydligaste och nästan 
vad den än handlar om, blir i deras mun oumbärlig. Gentemot misstron mot 
vetenskapen finns alltså en vetenskapsövertro, som försvarar och bortförklarar 
även den vetenskapsanknutna teknologins gruvliga fadäser och misslyckanden: 
Tjernobyl, skogsdöden i Mellaneuropa och Sydamerika, ozonskiktets förstö-
ring, fiskdöden.

Mellan dessa extremer känns det befriande och hälsosamt att påträffa Georg 
Henrik von Wright, som sannerligen inte kan beskyllas för stollig irrationalism 
eller obskurantism eller vetenskapsförakt. Att läsa hans bok är att träda in i 
en värld, där den kyliga tanken härskar. Han skriver en ljuvlig och kristallklar 
prosa, som visar att man inte behöver låta sitt svenska språk förfalla, bara för att 
man behärskar formelspråket i modern logik. Hans kunskaper tycks överväldi-
gande, antingen han talar om vetenskapen på de gamla grekernas tid eller på 
Niels Bohrs och Heisenbergs. Men han svävar inte på målet, när han visar på 
den vetenskapsberoende teknologins och de socialpolitiska ordningarnas tillkor-
takommanden. Hans budskap är kärvt: människans återstående tid på jorden är 
kort, förmodligen är en katastrof oundviklig.

Grekerna höll sig ännu med en vetenskap, som syftade till harmoni med 
naturen och världsordningen. Men sedan dess har mycket hänt. Descartes, en 
av förgrundsgestalterna i den moderna vetenskapshistorien, menade i sin Dis-
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cours de la méthode (1637), att kunskapen bör utnyttja naturkrafterna ”till allt 
de är lämpade för och på så sätt göra oss till naturens herrar”. Och denna idé, 
att människan i kraft av sitt stora vetande äger att härska över djuren och all 
naturen, tycks mer eller mindre dominera det europeiska tänkandet. Den har 
till och med biblisk hävd: ”Låtom oss göra människor till vår avbild, att vara 
oss lika: och råde de över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen 
och över boskapsdjuren och över hela jorden.” Att naturen skulle ha någon rätt 
mot människan har aldrig varit någon populär föreställning, allraminst efter den 
industriella revolutionen.

Men så gick det också som det gick! Med alltmer förfinade metoder håller vi 
på att ödelägga jorden, förgifta luften, förstöra haven. Den industriella produk-
tionsformen har lett till en förorening och förslitning av den fysiska miljön av 
tidigare aldrig skådat slag. Och den stunden är snart inne, när naturen håller på 
att slå tillbaka. En tänkvärd rubbning i naturens ordning, påpekar von Wright, 
och en följd av den explosionsartade befolkningsökningen, är att andra levande 
arter än människan – djur och växter – på några decennier minskat lika mycket 
som under hela den tidigare evolutionsprocessen. Och detta är en oåterkallelig, 
irreversibel företeelse. Det är Moder Jords sätt att svara, efter den våldtäkt som 
människan företagit på henne.

Vad finns då att göra? von Wright ådrar sig säkert risken att stämplas som en 
konservativ defaitist genom att inte anvisa några enkla lösningar. Han uppehål-
ler sig mycket vid det ”värdetomrum”, som uppstått efter den kristna moralens 
gradvisa sönderfall. Problemet ligger bland annat i att någon värdelära omöjli-
gen kan härledas ur vetenskapen. Vår värld är värdefri, man kunde nästan säga 
att det blivit en värdelös värld, där var och en tar för sig så gott han kan. Och 
även om vi över nationsgränser och politiska gränser, mot all förmodan, skulle 
kunna enas om vissa fundamentala livsvärden, är det förmodligen redan för sent 
att genom kraftfulla åtgärder förhindra katastrofen. Vad som förestår är troligt-
vis, och kanske fortare än vi tror, människosläktets undergång som zoologisk 
art. ”Jag kan”, skriver von Wright, ”inte för egen del finna det särskilt uppröran-
de. En gång skall med säkerhet människan som art upphöra att finnas; om det 
sker efter några hundra tusen år eller ett par sekler, är i det kosmiska perspektivet 
en pipa snus. När man betänker, hur många arter människan själv tagit kål på, 
kan en sådan naturens nemesis kanske tyckas rättvis.”

Att tro på förnuftet, att tro på människan, att tro på framsteget eller – för 
den delen – att tro på Gud är inte lätt efter läsningen av von Wrights domedags-
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predikan. Det blåser en sanningens bistra vind genom hans ödsliga bok, och de 
politiska ideologierna – socialismens likaväl som borgerlighetens – faller som 
korthus. På ett ytterst förnuftigt vis övertygar han läsaren om att förnuftet gått 
vilse. Säkert kommer många argument att anföras både för och emot hans syn-
sätt. För egen del drar jag bara en slutsats av boken. Jag kommer att med skärpta 
sinnen njuta av syrendoften vid min gotländska sommarkust i år och av scillan 
i vårens gräsmatta. Att få lyssna till lärksången över fälten, till fårens bjällror vid 
järnåldersgravarna på andra sidan vägen och till havsdyningen genom skogen, 
det blir en ännu större och ofattbar nåd efter läsningen av von Wrights oroande 
apokalyps. Det är nyttigt att bli påmind om att släktet homo sapiens inte utgör 
något undantag från den förgängelsens lag, som gäller för allt levande. Eller med 
de Psalmistens ord som von Wright så gärna citerar: ”Lär oss betänka, hur få våra 
dagar äro, på det att vi må undfå visa hjärtan.”

I SvD:s serie ”Förnuft till döds?”, den 5 april 1987.

Czesław Miłosz – den gode europén
Det var 1931 som jag började skriva. Senare måste jag stiga ner i en otvivelak-
tigt djup krets av det europeiska helvetet, i den nazistiska ockupation som jag 
genomlevde i Warszawa, bland scener så fruktansvärda att de, en gång sedda, 
förvandlades till drömmar. Och över detta lade sig med kontrastens överras-
kande kraft iakttagelser av det vardagliga livet i de västerländska länder, där jag 
tillbragte längre perioder, Amerika och Frankrike. Det är lätt att förstå varför 
sökandet efter ett sätt att uttrycka verkligheten, blev ett huvudproblem för mig.

Orden är Czesław Miłosz och står att läsa i förordet till den antologi av poetens 
Samlade dikter 1931–1987, som – med egna nytolkningar – utgivits av Stock-
holms universitets berömde slavist Nils Åke Nilsson. Otvivelaktigt är Miłosz ett 
tidsvittne, som inte har många motsvarigheter i vår samtid. På svenskt språk-
område är det väl egentligen bara Eyvind Johnson som i sin kamp mot kom-
munismens och nazismens bödelsvälden erbjuder en naturlig parallell. Men 
Johnson skrev utifrån sin privilegierade svenska position, under det att Miłosz 
haft våldet och förtrycket inpå bara huden. Från det Vilnius i Litauen, där han 
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växte upp, minns han, hur de ryska stridsvagnarna en sommardag 1940 vällde 
in och förvandlade landet till en lydstat. ”Och man kunde nästan fysiskt vidröra 
den skräck, som tätnade från timme till timme”, berättar han i sin fascinerande 
memoarbok Mitt Europa.

I dessa dagar, när Litauen åter blivit fritt, är Miłosz en diktare av omedelbar 
aktualitet. Joseph Brodsky lär ha sagt, att Czesław Miłosz är en av de största po-
eterna – kanske den störste – i vår tid. Vid studiet av hans lyrik och essäistik har 
man också förnimmelsen av att möta nutidens representative europé, ungefär 
på samma sätt som Thomas Mann var gårdagens, det vill säga ett samvete som 
talar på hela sin generations vägnar. Men Miłosz är samtidigt amerikan, och 
från sin utsiktspunkt som professor i Berkeley skriver han numera inte bara på 
polska utan även på engelska. När man läst hans diktsvit ”Sex föreläsningar på 
vers”, avfattade i den klassiska lärodiktens form, inser man, att det undantagsvis 
kan finnas föreläsningar som skänker såväl litterär njutning som både utsikter 
och insikter.

Det är följaktligen helt i sin ordning, att Kungl. Vitterhetsakademien i sam-
verkan med Natur och Kultur nyligen arrangerade ett tre dagars symposium i 
Stockholm om Miłosz. När akademiens preses, professor Stig Strömholm öpp-
nade sammankomsten, lät han förstå, att Vitterhetsakademien därmed i viss 
mån återknöt till sina äldsta vittra traditioner från drottning Lovisa Ulrikas tid. 
Då var Svenska Akademien ännu inte påtänkt, än mindre var några Nobelpris 
påtänkta. Men även om det skönlitterära läget avsevärt förskjutits sedan mitten 
av 1700-talet, skulle akademiens förste ständige sekreterare Olof von Dalin tro-
ligen ha uppskattat den lärda diskussion som nu följde.

I varje fall förrådde han inte med en min, att han ogillade den skara av exper-
ter från öst och väst som församlats i akademiens plenisal och som han vackert 
överblickade från sitt porträtt i olja. Dessa lärde kom från Polen, begripligt nog 
eftersom ju Miłosz länge varit och framför allt är en polskspråkig diktare – Polen 
blev ju länge hans andra hemland – och från Amerika. De kom från slaviska in-
stitutioner i Sverige. Och därutöver fanns det såväl talträngda som mer tystlåtna 
deltagare från både Svenska Akademien och Vitterhetsakademien, en markering 
av att det litterära Sverige håller ordning på sina Nobelpristagare. När Nils Åke 
Nilsson, symposiets arrangör och ledare, som brukligt är samlar resultatet i bok-
form, lär han kunna påräkna intresse också från en bredare allmänhet.93

93 Symposierapporten trycktes senare i KVHAA Konferenser 26, Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitetets Akademien, Sthlm 1992.
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Ty visst var det fängslande att lyssna till det föredrag som hölls av professor 
Stanisław Barańczak från Harvard och som handlade just om ”Sex föreläsningar 
på vers”. Miłosz lyfter här med bitande skärpa fram den oanständighet, som 
utmärkt så många intellektuella i vår tid, dessa som sett lidandet och som ändå 
försökt legitimera det med abstrakta historietolkningar eller ursäkta det med 
politiserande struntprat. Problemet kunde i all korthet formuleras sålunda: de 
som vet, talar sällan ut, under det att de som talar ut, sällan vet! Att påträffa 
intellektuella som både talar ut och som har insikt, är besvärande och betänkligt 
ovanligt.

När Miłosz i sin dikt minns den lilla puckelryggiga bibliotekarien Jadwiga 
som dog i skyddsrummets sönderbombade ruiner i Warszawa och som ropade 
och knackade i flera dagar, utan att någon kom till hennes undsättning, lyfter 
han ett anklagelsens finger även mot sig själv. Ty han beskriver sig som en all-
deles för duktig ”lärare i konsten att glömma”. Skulden och ansvaret blir han 
inte kvitt! Ty det är alltid individen, inte kollektivet som i sista hand är huvud-
ansvarig. Den marxistiska ideologins patetiska försök att rättfärdiga dagens våld 
med hänvisning till morgondagens utopiska paradis ger han inte mycket för. 
”Människans stora fiende är generaliseringen. Människans stora fiende, den så 
kallade Historien, lockar och förskräcker med sina pluralformer.”

Professor Barańczak underströk, att Miłosz hämtar mycket av sin auktoritet i 
sin osäkerhet, i det fundamentala faktum att han tvivlar på det mesta, inte minst 
på diktandet och språket. Orfeus i full reträtt, sådan är Miłosz diktarroll. Och 
denna slöja av självironi och alltid vakande tvivel på den egna övertygelsens bär-
kraft vilar över nästan allt som Miłosz skrivit. Det är också vad som gör honom 
på samma gång så storslagen och trovärdig. Lars Gyllenstens lysande aforism: 
”Jag är fast övertygad om att idel ont kommer av alltför fasta övertygelser. Nej, 
nu sa jag bestämt för mycket!” sammanfattar också Miłosz intellektuella håll-
ning.

Men fastän Miłosz är fullt medveten om sanningssägandets komplikationer, 
drar han sig inte för att säga sanningar. Han är alls inte rädd att säga ifrån. Han 
söker också skildra världen inte bara sådan den är utan också sådan den borde 
vara. Professor Aleksander Fiut från Jagellonska universitetet i Krakow analyse-
rade fint den diktsvit som bär namnet ”Världen” och som ur ett barns perspektiv 
ger betagande bilder av en förlorad barndomsidyll. Som så ofta hos Miłosz är 
det träden, djuren, fåglarna och blomstren som framträder med sensuell skärpa 
i denna tillbakablickande lyrik. Sviten skrevs 1943 i Warszawa och blev, enligt 
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Miłosz egen uppfattning, så ”fylld av glädje att ingen kunde ana de omständig-
heter under vilka den blivit till. I själva verket var den ett försök att återställa 
värdigheten hos en alltför förnedrad värld genom att visa hur den borde vara – i 
motsats till hur den faktiskt är.” Miłosz förhållande till naturen är minst lika 
innebördsdigert som William Blakes. Det visade professorerna Marek Zaleski 
och Włodzimierz Bolecki, den förre i en föreläsning betitlad ”Miłosz: Songs of 
Innocence and Experience”, den senare i en framställning av naturskildring-
en hos Miłosz. Tomas, huvudperson i romanen Issadalen, söker gå upp i och 
identifiera sig med naturen, en Edens lustgård, men tvingas resignera. Och så 
är det ofta hos Miłosz. I ögonblick av största lyriska förtätning är det som om 
hemlandets dofter av vide, pors och vit mossa ger en förnimmelse av något evigt, 
från vilket människan med sin bräckliga existens är dömd att utestängas, bli för 
evigt fördriven.

Undra på att det också går att med Heideggers hjälp analysera Czesław Miłosz 
subtila ordlekar med verbet ”vara”. Så skedde i Stockholmsslavisten Krzysztof 
Stalas analys av prosadikten ”Esse” från 1954 och en rad andra texter, under det 
att Per-Arne Bodin – likaledes från Stockholms universitet – mycket konkret 
och övertygande demonstrerade Miłosz poetiska teknik, genom att frilägga en 
rad allusioner i och så kallade intertexter till dikten ”O aniołach” (Om änglar). 
Inte bara Daniels och Jobs böcker utan också Thomas av Aquinos Summa theo-
logiae figurerade i denna lärda revy. Ty det hör till saken, att Miłosz är en mycket 
beläst person, djupt förtrogen med Västerlandets religiösa arv. Inte för intet har 
han sysslat med att översätta Bibeln från Vulgata till polska. Sin hebreiska och 
grekiska kan han. Att han sedan gärna balanserar på gränsen mellan tro och otro 
och med sin motsägelselusta allt som oftast hamnar i de vantrognas krets, gör 
orkestreringen av de religiösa motiven knappast mindre suggestiv.

För en svensk var det naturligtvis inte alltid lätt att följa polackernas lärda 
tvister om Miłosz beroende av Polens äldre litterära tradition, så till exempel 
när Zsdisław Łapiński föreläste om hur Miłosz ändrat hela strömfåran i polsk 
lyrik från franska förebilder (Rimbaud och Mallarmé) till engelska (Eliot). Det 
bidrog inte heller till begripligheten, att föreläsningarna ibland framfördes på 
en malträterad engelska, där betoningar och satsmelodi föreföll mer präglade 
av uttalsvanorna i Gdánsk än i Cambridge. Men bortom språkförbistringen av-
tecknade sig också handgripliga problem rörande flerspråkighetens villkor i vår 
moderna tid. Det händer, att Miłosz ibland överflyttar somliga av sina polska 
dikter till engelska, det vill säga själv står för översättningen. Och då inträffar 
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det, att han ändrar i originalet, utesluter vissa fraser eller tillägger andra, för att 
få dikten mer effektiv och funktionsduglig i sin nya språkliga miljö. Men vil-
ken version skall i dylika fall ges företräde, när man sedan översätter dikten till 
svenska? frågade Nils Åke Nilsson med ett illmarigt leende och gav därmed de 
närvarande språkexperterna en textkritisk nöt att tugga på.

Miłosz hör hemma i Litauen, i Polen, i Frankrike, i Amerika. Men ideligen 
spränger hans lyrik sina nationella begränsningar och uppnår universell allmän-
giltighet. Och det är som om han redan mycket tidigt hade förberett sig för 
denna internationella roll genom att skola sig hos klassiker som Dante, Blake, 
Swedenborg och Dostojevskij. När Miłosz år 1980 fick Nobelpriset, besökte 
han Uppsala för att föreläsa om sin polska bibelöversättning. Men vad som först 
och främst intresserade honom i Uppsala var Swedenborgminnena. Jag fick äran 
att guida honom och styrde då genast vallfärden till det Swedenborgska grav-
koret i Uppsala domkyrka men också till Kungl. Vetenskaps-Societetens lokaler, 
belägna i korsningen av S:t Larsgatan och S:t Eriks torg. Ty Swedenborg är ju 
en av grundarna av denna lärda akademi, tillkommen redan år 1710–1711, 
alltså på Karl XII:s tid. Emanuel Swedenborg blickar fortfarande ner från ett 
vackert porträtt på en av plenisalens väggar. När kvällen kom och Miłosz hållit 
sitt föredrag, tillät jag mig ställa frågan, var och på vilket språk han först hade 
läst Swedenborg? Svaret kom snabbt och koncist och med ett stänk av leende 
ironi: ”I gymnasiet i Vilnius. På latin naturligtvis. Det går ju inga språkgränser 
i Östersjön.”

Så talade den gode europén Czesław Miłosz. Svaret är tänkvärt för oss alla 
och borde vara det inte minst för nutidens svenska gymnasister, som förmodli-
gen inte är lika förtrogna som den unge Miłosz med latinet eller vårt lands latin-
ska klassiker. Har de ens, kan man undra, hört talas om Swedenborg? Särskilt är 
svaret tänkvärt i dessa dagar, då Mare Balticum återigen börjar bli ett fritt hav, 
vårt gemensamma hav, och då vårt nya Europa har utsikter att, om viljan finns, 
kunna byggas upp igen – på gammal kulturgrund.

”Under strecket”, SvD den 16 september 1991.
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Marcel Reich-Ranicki  
– en tysk litteraturpåve

En av kontinentens mest inflytelserika litteraturkritiker fick aldrig chansen att 
studera vid något universitet. Ty när han ville börja som student vid Hum-
boldt-universitetet i Berlin, blev han avvisad. Som polsk jude var han inte önsk-
värd i Hitlers Tyskland. Men när han dog den 18 september i år, fylldes tid-
ningarna, televisionen och radion i Förbundsrepubliken av dödsrunor, som i alla 
tonarter hyllade den tyskspråkiga litteraturens store litteraturpåve. Han hade ju 
räddat arvet från Goethe och Schiller åt tyskarna, fastän de en gång gjort allt för 
att förnedra honom i Warszawas getto. Hans föräldrar gasades ihjäl i Treblinka. 
Och om han inte lyckats företa en vansinnesflykt i allra sista minuten, när Wars-
zawas getto tömdes, hade han själv gått samma öde till mötes. 

Marcel Reich-Ranicki var kort sagt en legend, när han nyligen avled i Frank-
furt 93 år gammal. Tyska institutioner överöste honom med hedersbetygelser, 
och det Humboldtuniversitet som en gång avvisat honom som student sona-
de sina synder genom att göra honom till hedersdoktor. När Förintelsedagen 
skulle firas i det tyska parlamentet, inkallades Marcel Reich-Ranicki och fick 
hålla högtidstalet. Angela Merkel tackade honom för hans storartade insatser för 
tysk litteratur och kultur. Han fick Goethepriset, Thomas Mannpriset, Henri 
Nannen-priset och den tyska televisionens hederspris. Men det sistnämnda priset 
avböjde han med en ironisk gest, som lät mycket höra tala om sig. Ty med den 
blaskiga kulturnivån i vår tids television var han inte till freds. Likväl blev han 
själv på ålderns dar en TV-stjärna av stor lyskraft, känd även i kretsar som till 
vardags mest tittar på fotboll eller dokusåpor. Med tre andra kritiker framträdde 
han regelbundet i ett litteraturprogram i TV, kallat ”Den litterära kvartetten”, 
som snart fick överraskande höga tittarsiffror. Om han tidigare mest varit känd 
som kritiker i tidningar och tidskrifter, blev han nu riksbekant. 

Ty underhållande på gränsen till fräck var Reich-Ranicki alltid med sina ras-
ka och resoluta domslut. Antingen var ett litterärt verk undermåligt eller ock-
så mästerligt, däremellan fanns oftast mycket litet eller ingenting alls. Någon 
nyansernas mästare var han sålunda knappast. Men hans förmåga att konkret 
levandegöra litteratur var förbluffande, och som smakdomare fick han en enorm 
genomslagskraft. Om Reich-Ranicki fällde en bok, var den ute ur leken för alltid. 
Och om han återigen lovprisade den, såldes den i miljonupplagor. Litteraturteo-
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retisk jargong och fina lånord avskydde han som pesten. Man skall skriva enkelt 
och rakt på sak, så att vanligt folk – inte bara litterära förståsigpåare – begriper. 
Och det är inget fel alls att vara rolig eller bitsk, även när man skriver om Goethe 
eller Kafka, Fontane eller Lenz. Författarna själva behöver ingen misskund, de 
får klara sig bäst de kan! ansåg han. I stället består kritikeruppdraget i att berätta 
varför deras böcker är värda att läsas eller förtjänta av att glömmas.

På ålderns höst skrev Marcel Reich-Ranicki en självbiografi, Mein Leben 
(1999), som blev en sådan succé att den till sist rentav filmades. Sitt växlingsrika 
liv i diktaturernas skugga beskrev han ingående, boken är läsvärd också för att 
den glittrar av så många kvicka infall och elaka formuleringar. Reich-Ranick-
is många vänner och fiender porträtteras: Canetti, Adorno, Bachmann, Brecht, 
Böll, Grass, Walser. Tyvärr – man kunde kanske också säga givetvis! – har den 
inte blivit översatt till svenska. Här fylls bilden ut av en man, som brukade pre-
sentera sig själv som halvt polack och halvt tysk men helt och hållet jude. 

Marcel Reich, så hette han ursprungligen, föddes i den lilla staden Włocławek 
i Polen 1920. Modern var tysk judinna, fadern polsk affärsman. När fadern gick 
i konkurs 1928, sände honom hans mor till Berlin, där han växte upp hos släk-
tingar. Åren i Fichtegymnasiet blev lyckliga, fastän orosmolnen skockade sig över 
den politiska horisonten. Medan SS-trupper började trakassera judiska affärs-
innehavare och bokbålen tändes, sökte Marcel Reich-Ranicki sin tillflykt i den 
klassiska tyska litteraturen, i musiken och på teatern. Hos Gustaf Gründgens vid 
dennes Schiller-föreställningar på Theater am Gendarmen-Platz och på Wilhelm 
Furtwänglers konserter fick han de livsavgörande upplevelser, som gjorde honom 
till en brinnande försvarare av det tyska kulturarvet. När han 1938 med sin mor 
och far deporterades till Warszawa, hade han valt ståndpunkt. Det finns två tys-
kar i vår tid som man obetingat bör känna till, brukade han säga, eftersom de 
står för det onda Tyskland och det goda. Den ene heter Adolf Hitler, den andre 
Thomas Mann. Det är mellan dem vi har att välja!

När snaran drogs åt och judarna föstes ihop i Warszawas getto, lyckades han 
med stor tur och lika stor förslagenhet länge att ordna det drägligt för sig och 
de sina. Som eminent tyskkunnig och skicklig på polska språket gjorde han sig 
oumbärlig som översättare och kontaktman både för tyskarna och det judiska 
gettorådet. Med sin hustru, en ung judinna vars far just begått självmord, företog 
han under osannolikt vidriga omständigheter i sista minuten en våghalsig flykt 
undan fångtransporterna till Treblinka. Utbrytningen lyckades. Hos en arbetslös 
och alkoholiserad men rättrådig polsk typograf och dennes hustru lyckades paret 
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hålla sig undan, tills sovjettrupperna befriade staden 1944. Värdfamiljen hölls på 
gott humör genom att han under de tyska bombanfallen nattetid – ur minnet! 
– berättade valda delar av den tyska litteraturen. Så kunde en minnesgigant över-
föra Tusen och en natts litterära grepp till krigets och skräckens Warszawa.

Tacksam över sin befrielse anslöt sig Reich-Ranicki 1945 till det polska kom-
munistpartiet. Han värvades nu till landets hemliga polis och utlandsspionage 
och blev med tiden rentav vicekonsul vid Folkrepubliken Polens beskickning i 
London. Men pålitlig kommunist blev Reich-Ranicki aldrig. 1950 uteslöts han 
ur kommunistpartiet i samband med de stalinistiska utrensningar som då drab-
bade östblocket. Som – så hette det – rotlös kosmopolit och folkfientlig sionist 
förpassades han rentav i fängelse men blev med tiden frisläppt. Han sökte nu sin 
utkomst som tysk lektor vid ett polskt förlag och lyckades bra både som översät-
tare och introduktör av namnkunniga östtyska författare.

När den politiska luften i Warszawa blev alltmer kvävande, flydde han 1958 
västerut. Eller, rättare sagt, han beslöt under ett gästbesök i Frankfurt am Main 
att inte återvända till Polen. Än en gång förpassad i exil, denna gång i stort sett 
utblottad och med bara en reseskrivmaskin och några polsk-tyska lexika i behåll, 
hade han att finna sig till rätta i ett land som åtskilligt hunnit förändras, sedan 
Hitler en gång fördrivit honom. Men med sin sega tåga och anpassningsförmåga 
och framför allt med sin flitiga och vassa penna lyckades han snabbt förskaffa sig 
fast mark under fötterna igen.

Som frilans började han skriva i Die Welt och Die Zeit, och även om han 
där aldrig uppnådde någon fast anställning, blev han efterhand så uppburen av 
läsekretsen och den tyska förlagsvärlden, att man inte hade råd att mista honom. 
Genom förmedling av en ung klassiker i Tübingen vid namn Walter Jens blev 
han också introducerad i ”Gruppe 47”, den berömda krets av författare som re-
gelbundet träffades för uppläsningar och diskussion av nyare skönlitteratur. Här 
knöt han ständigt nya författarkontakter och blev, också genom medverkan i 
radion, alltmer ett namn att räkna med. Gärna skrev han om engelskspråkig 
litteratur men allra helst om tysk, alltifrån Klopstock och Lessing, Goethe och 
Schiller fram till det allra senaste både i Öst- och Västtyskland. Det sägs, att han 
genom sin kunniga behandling av östtyska författare kom att bidra till det kul-
turella töväder som så småningom inträdde i det kalla kriget. I alla händelser fick 
han västtyskarna att förstå, att det fanns betydande författare också på fel sida 
om muren.
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Femton år efter sin flykt västerut fick han fast anställning i Frankfurter Allge-
meine Zeitung. Hans understreckare (”Feuilletons”) blev ryktbara både i och ut-
anför Tyskland, och på den prestigefyllda platsen som litteraturchef samlade han 
makt omkring sig som få andra publicister. Det var i hans tidning varje ung för-
fattare måste skriva för att få medial uppmärksamhet. Hans egen stjärna steg allt 
snabbare på den tyska litteraturhimlen. Inbjudningarna att gästföreläsa i utlandet 
duggade tätt. Det gjorde också hedersbetygelserna. Tel Avivs universitet inrättade 
en speciell lärostol i hans namn. Universiteten i Uppsala, Augsburg, Düsseldorff, 
Bamberg, Utrecht, Tel Aviv, München, Berlin (Freie Universität) och till sist även 
Humboldtuniversitet i Berlin tävlade om att få göra honom till hedersdoktor. 

Men även om beundran var stor och hyllningarna talrika, förekom ock-
så smolk i mjölken. I tysk litteraturhistoria brukar hans bittra konflikter med 
storheter som Martin Walser och Günter Grass ingående redovisas. Att en så 
intelligent människa som Martin Walser kan skriva så genomuselt, är förunder-
ligt! Så lät det, när Reich-Ranicki öste sin vredes skålar över motståndaren. Och 
Martin Walser svarade med samma mynt: det är en skandal, att en sådan ilsken 
bandhund som Reich-Ranicki får utöva kritikeryrket och förstöra det. I romanen 
En kritikers död gav Walser en hätsk nidbild av sin ärkefiende, många ansåg att 
karikatyren inte saknade antisemitiska övertoner. På motsvarande sätt utdöm-
de Reich-Ranicki Günter Grass´ roman Flundran, ty för Grass´ burleska humor 
och groteskerier saknade han allt sensorium. Inte ens Heinrich Böll gav Reich-
Ranicki utan vidare godkänt. Att denne som tänkare och katolsk moralist höjde 
sig över hela sin samtid, var han utan vidare villig att medge. Men av detta följde 
inte utan vidare, att han också kunde gestalta levande människoöden eller skapa 
en intrig som höll ihop.

Marcel Reich-Ranicki brukade säga, att han själv kanske skulle ha skrivit bätt-
re, om han fått tillfälle att ligga vid ett universitet. Det fick han nu aldrig. Men 
hans skrivkonst var alldeles tillräckligt bra för att göra samtiden underkunnig om 
mycket värdefullt i såväl modern som äldre tysk diktning. När han på gamla dar 
utgav boken Magnum Opus, var det ett försök att skapa en tysk kanon för un-
dervisningsbruk. Ty att förkorta avståndet mellan ordkonsten och läsekretsen var 
hans stora lidelse här i livet. När han avled, upphörde en viktig sambandscentral 
i Tysklands litterära liv att fungera.

”Under strecket”, SvD den 14 oktober 2013.
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Vetgirigt gille diskuterar tidens forskning
Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala 300 år

Vilken är Sveriges äldsta akademi? Ja, inte är det Vetenskapsakademien, Vit-
terhetsakademien eller Svenska Akademien, om nu någon skulle tro det. Hur 
ärevördiga dessa sammanslutningar än må vara, var de inte ens påtänkta, när 
Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades år 1710. Sitt 300-årsjubi-
leum har Societeten i dagarna firat i närvaro av H.K.H. Kronprinsessan Victo-
ria. Nuvarande preses, företagsekonomen professor Lars Engwall, höll i klubban 
när ett högtidssammanträde igår ägde rum i universitetsaulan med efterföljande 
middag i Rikssalen på Uppsala slott. Men redan på fredagen inleddes jubiléet av 
ett symposium, med deltagande av idel utländska föreläsare. 

Det var alltså år 1710, just som Sverige förlorat sin stormaktsställning i slaget 
vid Poltava och Karl XII vistades i Bender, som en handfull lärde i Uppsala kom 
på tanken att skapa ett lärt förbund. Det hette på den tiden ”De vetgirigas gille”, 
Collegium curiosorum, och tillkom i en för landet mycket svår situation. Stats-
finanserna var ansträngda. Kriget hotade landets bestånd. Dyrtid rådde. Hung-
ersnöd härjade. Från Stockholm spred sig böldpesten norrut, och i Uppsala slog 
man för säkerhets skull igen universitetet och hemförlovade alla studenter. Men 
hos teologen, polyhistorn och universitetsbibliotekarien Eric Benzelius den yng-
re, lidelsefullt naturvetenskapligt intresserad fastän han sedermera blev biskop, 
lyste flitens lampa. Ömsom i sin privata bostad och ömsom i bibliotekets lokaler 
i det gamla Gustavianum samlade han en liten skara vänner för att dryfta aktu-
ella nyheter inom vetenskapen. 

Framför allt härrörde dessa nyheter från assessorn och kommerserådet Chris-
topher Polhammar. Denne var gotlänning, förmodligen född vid Mellangatan 
i Visby men uppvuxen i en socken på norra Gotland som heter Tingstäde. Fa-
miljen härstammade från tyska invandrare, och från sin egendom Stiernsund 
i Dalarna överöste han sin samtid med matematisk-tekniska snilleblixtar och 
förslag till mekaniska uppfinningar. Snart nog skulle han komma att förvärva 
europeisk berömmelse. För bedrifterna inom gruvdrift och slussbyggeri blev han 
rentav adlad av Karl XII och fick då heta Polhem. Men även Benzelius svåger 
Emanuel Svedberg – med tiden mera känd under adelsnamnet Swedenborg − 
försåg sällskapet med diskussionsämnen. Även han var en stor beundrare av Pol-



279

hammar och vid denna tidpunkt fortfarande mer fängslad av naturvetenskapliga 
experiment än av andeskåderi och himmelska sanningar. 

Kanske kan man bäst beskriva ”De vetgirigas gille” under de första åren 
som en tankesmedja, vilken tillvaratog och profiterade på Polhems idéer. Sten 
Lindroth, som brukar kunna sin svenska lärdomshistoria, antyder att det också 
var Polhem som kommit upp med själva idén. ”I december 1710 kom han själv 
med förslaget, att beundrarkretsen i Uppsala skulle konstitueras till ett formligt 
sällskap och så skedde, på Benzelius’ bedrivande”, skriver Lindroth. 

Källorna för de första åren är magra. Säkert är bara, att protokollskrivandet 
kom i gång först år 1711, och att sammanträdeslusten tidvis stagnerade. Men 
namnet hann man byta. När sällskapet återupplivades 1719, hette det ”Bok-
wettsgillet”. Och när det 1728 officiellt stadfästes av Kungl. Maj:t, fann kung 
Fredrik den förste ”i Nåder för godt, att en Societas Litteraria och Scientiarum 
må uthi Upsala inrättas”. Därmed hade Societeten funnit en form som bestått 
ända in i våra dagar, låt vara att man nuförtiden inte längre sammanträder en 
gång i veckan utan bara en gång i månaden. 130 inländska ledamöter och ett 
antal utländska, fördelade på fyra klasser, ingår i församlingen. Invald blir man 
på förslag av dem som redan blivit invalda och efter prövning av de vetenskapli-
ga kvalifikationerna. I genomsnitt är det 40-50 professorer, ibland även fler, som 
brukar aktivt delta i sammanträdena, vilka äger rum i akademiens egen lokal. 
Byggnaden är belägen vid Sankt Eriks torg och är donerad av en hovapotekare 
Fredrik Ziervogel anno 1780.

Om man i tre ord ville sammanfatta den tidsanda, som formade atmosfären 
i ”De vetgirigas gille”, kunde man välja orden patriotism, merkantilism och in-
ternationalism. Det första skedets ledamöter formligen brann av iver att hjälpa 
fosterlandet ur den pågående finans- och hungersnöden. Och det bästa sättet 
att göra detta var att åstadkomma vetenskapliga resultat, som kunde komma 
statshushållet, jordbruket och den begynnande industrin till omedelbar nytta. 

Men det fanns också en internationell bakgrund. Ute i Europa hade naturve-
tenskaperna under 1600-talet gått segrande fram och satt en teologisk världsbild 
i gungning, vilket i hög grad kom att märkas i de nya akademierna. Matematik 
och erfarenhetsgrundade experiment präglade verksamheten i de stolta försam-
lingar som på 1660-talet inledde sin verksamhet, Royal Society i London och 
Académie des sciences i Paris. Av betydelse som förebild blev inte minst den 
preussiska vetenskapsakademien i Berlin, grundad av själve Leibniz år 1700, 
där man släppte in humanister för att åstadkomma en över fakultetsgränserna 
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gående diskussion. Också här var det upplysningens idéer, med förnuftet och 
statsnyttan i centrum, som satte sin prägel på tankeutbytet. Till dessa utländska 
akademier hade flera svenskar vallfärdat, i somliga var de rentav själva invalda. 
Följaktligen är det ingen slump att spetskompetens i Uppsalas naturvetenskap 
och medicin under tidigt 1700-tal uppnåddes just genom att stadens unga fors-
kare reste utomlands för att träffa experimentlystna kolleger i städer som Köpen-
hamn, Berlin, Nürnberg, Bologna, Paris, London, Oxford, Cambridge, Leiden 
och Delft. 

I den bevarade brevväxlingen mellan de första ledamöterna kan man tyd-
ligt märka, hur internationalism i paradoxal förening med svensk patriotism 
gör sig gällande vid Fyrisån. Till varje pris ville man lyfta landet till den 
stormaktsställning på det lärda området, som just gått förlorad på det krigiskt-
politiska. Men i vetenskapens stora republik fanns, det var man klart medveten 
om, inga nationsgränser. Och som det började, så har det fortsatt. När till ex-
empel den store internationalisten Carl von Linné efter Anders Celsius övertog 
sekreterarstolen och förblev sittande där i 23 år, ville han gärna göra Sveriges 
namn ärat över världen. Men han var förstås lika angelägen att utforska Sverige 
självt. Att Societeten ställt hela sin kassa till förfogande för att finansiera hans 
första Lapplandsresa, glömde han inte i första taget. 

Än i denna dag har Societeten sin starkaste förankring bland Uppsalas 
naturvetenskapsmän och medicinare, däri inräknat agrarvetenskapernas och 
de teknisk-ekonomiska vetenskapernas företrädare, samtidigt som den låter en 
mindre skara humanister, samhällsvetare och teologer bilda grädde på moset. I 
plenarförsamlingen löper diskussionen kors och tvärs över fakultetsgränserna, 
något som i våra dagar har sin särskilda charm. Ty vid universiteten och 
högskolorna själva − det finns ju numera 48 sådana i landet! − hotar de kollegiala 
samråden alltmer att gå förlorade i tidens stora farsot, den administrativa extasen. 
Det finns snart inga fakulteter kvar.

Om inte universiteten längre liknar universitet, är det på sin plats att åtmins-
tone akademierna gör det! Och mycket riktigt! I Societeten håller man styvt på 
att diskussionen skall vara på en gång stadigt ämnesförankrad och gränsöver-
skridande. Där möts naturvetare med humanister, gamla forskare med unga. Så 
kommer det sig, att föreläsningarna ena dagen kan handla om kvantfysik och 
den andra om gammaltestamentlig exegetik. Och står inte modern genetik eller 
växtförädling på programmet, fördjupar man sig i stället i språk- eller konstve-
tenskap. 
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Till allt det myckna som Vetenskaps-Societen uträttat under sin långa his-
toria hör utgivningen av Sveriges första vetenskapliga tidskrift. Den hette Dae-
dalus hyperboreus, ”Den nordiske Daedalus”, och utgavs mellan åren 1716 och 
1718. Namnet syftar förstås på den grekiska mytens Daedalus, flygkonstens för-
ste utövare. Redaktören Emanuel Swedenborg stoltserar här med att på svenska 
och latin få publicera bidrag av Polhem, ”vår svenske Arkimedes”, som han i 
företalets svassande dedikation till Hans Majestät kallar honom. Och vår svens-
ke Arkimedes ställer flitigt sin raspande gåspenna till Societetens tjänst. Inte 
bara hans uppfordringsverk i Bergslagen och lantbruksexperiment vid Stiern- 
sund blir föremål för intresse utan också något för äldre ledamöter så praktiskt 
och begärligt som hörapparater. Eller Polhem sysslar med något som i Karl XII:s 
tidevarv bör ha varit högeligen aktuellt, bombers och artilleripjäsers kulbanor. 
Han skriver om konsten att räkna ränta på ränta och om fysikaliska experiment 
i sträng kyla. Han fängslas av liksvävningens problem och ger därmed impulser 
åt landets begynnande cembalotillverkning. 

I Daedalus hyperboreus saknas ännu de humanistiska inslagen. Men när så 
småningom Societeten övergick till att − för internationellt bruk och under skif-
tande namn − utge Acta-serier, förändrades läget. Inte minst umgicks man i ett 
tidigt skede med hugstora bibliografiska ambitioner, kanske beroende på att 
Benzelius varit universitetsbibliotekarie. Att förteckna allt vetenskapligt tryck 
i Sverige var sålunda en målsättning, som man länge hyste men inte orkade 
med utan förlyfte sig på. Inte heller lyckades man förvärva det inkomstbring-
ande monopolet på utgivning av rikets almanackor, något som var på tal men 
som i stället Vetenskapsakademien i Stockholm lade beslag på. Sammanflätade 
med Societetens historia går länge planerna på ett astronomiskt observatorium. 
Swedenborg hade inte för intet under sin engelska resa besökt observatoriet i 
Greenwich och där inköpt instrument för studiet av stjärnor och planeter. Upp-
salaastronomins stora namn Anders Celsius, själv sekreterare och huvudansvarig 
för verksamheten från år 1729, kom på egen hand att 1741 förverkliga planerna 
genom att inrätta ett observatorium. Byggnaden kan än idag beskådas vid Svart-
bäcksgatan, stadens moderna gågata norr om Stora torget. 

Genom gåvor från givmilda donatorer brukar Societeten ur sina fonder, på 
förslag av ledamöterna, varje höst utdela diverse priser och belöningar till sär-
skilt framstående forskare, dels etablerade sådana men dels också och framför 
allt yngre och ännu inte fast etablerade. För många ungdomar, som under bistra 
uppoffringar tillbragt år av glanslöst slit i laboratorier och bibliotek, är det na-
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turligtvis inte betydelselöst att få uppmuntran och officiellt erkännande från en 
institution som Vetenskaps-Societeten. 

Den som följt verksamheten under några år har också lätt kunnat märka, hur 
en och samma nypromoverade doktor som erhållit en Benzeliusbelöning för en 
speciellt värdefull doktorsavhandling något decennium senare ofta återkommer, 
med tyngre vetenskapliga bedrifter i bagaget, men nu som Thuréuspristagare 
och med en betydligt större prissumma. För att ytterligare några år senare, som 
nyutnämnd lärostolsinnehavare, kanske själv bli invald som arbetande ledamot 
i Societeten! Ung blir gammal, det gäller om ledamöterna likaväl som om So-
cieteten själv. Vetenskaplig excellens, förnyelse samt kontinuitet och tradition, 
sådana har ledstjärnorna alltid varit i den akademi som en gång hette ”De vetgi-
rigas gille” och som nu fått hela 300 år på nacken. 

”Under strecket”, SvD den 13 nov. 2010.

Klassresenären Johan Skytte  
var före sin tid

Att tala om klassresor har blivit på modet. Varje kändis med självaktning bör 
helst ha gjort en klassresa, önskvärt är att vederbörande också haft en besvärlig 
barndom med en lagom dos fattigdom eller åtminstone bokligt armod. Alko-
holiserade föräldrar eller för den delen tidigt bortgångna sådana är användbara 
och mycket gynnsamma för det mediala genomslaget. Likväl är det värt att be-
tänka, att klassresor är förhållandevis vanliga och inte särskilt märkvärdiga i det 
moderna Sverige, där utbildningsväsendet givit i stort sett varje läshungrig elev 
med någon framåtanda goda möjligheter till socialt avancemang. Det går alltså 
knappast längre för den enskilde klassresenären att hovera sig över sin egen för-
träfflighet. Han får vara fullt nöjd med att ha tillhört en generation som lyckats 
få det bättre här i världen än sina föräldrar. Alldeles säkert är det inte, att den 
ungdom som växer upp i dag kommer i åtnjutande av samma favör.

Nu hör det emellertid till saken, att social rörlighet varit utmärkande för 
det svenska samhället mycket länge. Fenomenet fanns, långt innan den mo-
derna välfärdsstaten växte fram. Historieprofessorn Sten Carlsson, framstående 
socialhistoriker och välkänd för äldre läsare av SvD, skrev åtskilliga böcker om 
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saken och brukade alltid driva tesen, att klassresor varit vanligare under 1700- 
och 1800-talen än vi ‒ i vår överskattning av nutidens förträffligheter ‒ går 
omkring och tror. Enkla bondpojkar kunde, åtminstone om de var av rätt skrot 
och korn och inte lät tillfällena gå sig ur händerna, mycket väl traska högt upp 
på den sociala stegen redan i adelns och stormaktstidens hierarkiska samhälls-
system. Sedan är det likafullt lite av en sensation, att man kan påträffa enstaka 
uppkomlingar, som gör samma storslagna karriär redan i slutet av 1500-talet, i 
Vasasönernas förmoderna och primitiva tidevarv.

Ett klassiskt exempel på en sådan tidig klassresenär är Johan Skytte, son till 
en ordinär köpman i Nyköping. Ynglingen, som ursprungligen gick under nam-
net Johannes Schroderus, gjorde sig känd som begåvad plugghäst redan på skol-
bänken hemma i Nyköping. Via universitetsstudier i Tyskland svingade han sig 
sedan upp till positionen av en av rikets herrar. Hos hertig Karl låg han bra till, 
och som Gustav II Adolfs lärare kom han att under dennes regemente fortsätta 
frammarschen. 27 år gammal blev han adlad och antog då namnet Johan Skyt-
te. Med tiden blev han universitetskansler, riksråd, friherre, generalguvernör i 
Livland, Ingermanland och Karelen, ledare för kammarkollegiet, huvudperson 
i diplomatiska beskickningar till både Nederländerna och England, grundare av 
hovrätten i Riga och universitetet i Dorpat, i praktiken också den som blåste liv 
i det svenska moderlandets enda dåvarande universitet, det kungliga i Uppsala. 
Eller för att uttrycka det kortare: Johan Skytte hann bli en av vårt lands mäkti-
gaste män.

I våras utkom om denne intressante klättrare en välskriven och grundlärd 
avhandling, framlagd i ämnet vetenskapshistoria vid Uppsala universitet. För-
fattarinnan heter Jenny Ingemarsdotter och hennes bok Ramism, Rhetoric and 
Reform. An intellectual Biography of Johan Skytte (1577–1645). Om jag är rätt 
underrättad, är Jenny Ingemarsdotter utbildad civilingenjör och har dessutom 
för ro skull läst astrofysik i USA. Men hennes tekniska och naturvetenskapliga 
orientering har inte hindrat henne från att för sin humanistiska doktorsavhand-
ling bearbeta ett källmaterial uteslutande skrivet på latin, ett elegant och ibland 
överlastat renässanslatin. Och detta är en nödvändighet, eftersom hon föresatt 
sig att analysera en rad lärda dissertationer av den unge Johan Skytte. Som om 
detta inte vore nog, har författarinnan skaffat sig en grundlig beläsenhet i den 
internationella och svenska litteraturen rörande humanism, renässans, ramism, 
retorik, universitetspedagogik och ståndscirkulation. Sin egen avhandlingsprosa 
skriver hon på lättflytande och, såvitt jag kunnat se, helt idiomatisk engelska. 
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Även den som läst åtskilliga doktorsavhandlingar i sina dagar, kippar en smula 
efter andan och undrar, vad som månde bliva av denna nydoktor.

Med detta är nu inte sagt, att framställningen skulle vara alltigenom fri från 
alla fel och brister. Genom att boken disponerats tematiskt, har till exempel 
upprepningarna blivit många och iögonfallande, de är ibland rätt besväran-
de. En svensk läsare undrar också, om mellanhavandena mellan Erik XIV, Si-
gismund och Johan III hade behövt skildras så utförligt. Men kanske vet förfat-
tarinnan hur veven rätteligen bör dras i vårt moderna tidevarv, då regentlängder 
inte längre tillhör vare sig skolundervisningen eller allmänbildningen. Hur som 
helst tilldrar sig boken sitt främsta intresse genom att energiskt koppla samman 
nylatinsk begreppsanalys med idéhistoria, pedagogikhistoria, politisk historia 
och kyrkohistoria. Jenny Ingemarsdotter tillhör den gränsöverskridande sorten 
av humanister och bedriver − så att säga på egen hand − tvärvetenskap. Det 
är en frammarsch som lönar sig. Sakta men säkert går det upp för läsaren, att 
Johan Skytte var långt före sin tid. I själva verket skulle man kunna ta denne 
bokmal i skarven mellan 1500- och 1600-tal för en upplysningsman. Han hör 
hemma i de moderna naturvetenskapernas tidevarv men råkar vara född ett par 
århundraden för tidigt!

Ty för Skytte var det inte medeltidens skolastiska och abstrakta hårklyverier 
som gällde. I stället skulle universitetsutbildning enligt hans mening leda fram 
till resultat som var nyttiga och praktiska, i annat fall var den värdelös. Och slag-
ordet nytta betydde ofta detsamma som statsnytta, sådant som var användbart 
och praktiskt tillämpligt för ämbetsmän och medborgare i de spirande natio-
nalstater som försökte kasta av sig det papistiska oket. Läste man matematik, 
skulle man till exempel träna sig i matematikens praktiska tillämpningar, det 
vill säga optik, mekanik och geografi (ett ämne som uppfattades som nära nog 
identiskt med lantmäteri och kartografi), gärna även astronomi och arkitektur. 
Och mekaniken, av Skytte livligt omhuldad, fick gärna ta sikte på så nyttiga 
prylar som vågar och hävstänger. Ty att sådana verktyg i vardagslag brukade 
användas av hantverkare och annat praktiskt folk gjorde inte mekaniken ett uns 
mindre respektabel än övriga ”artes liberales” (fria konster). I själva verket borde 
mekaniken betraktas som en sådan. Och pluggade man vältalighet, skulle man 
inte bara lära sig de abstrakta reglerna för hur ett politiskt anförande borde vara 
upplagt utan också träna sig i hur ett anförande eller en skrivelse skulle se ut, 
ifall man ville kommunicera med omvärlden rörande handel, navigation, krig-
föring eller diplomati. Ty det var nyttig praktik, inte spetsfundiga sällskapslekar 
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rörande aristotelisk logik och metafysik, som administrationens folk i de nya 
nationerna hade glädje av och traktade efter.

Fast den unge Johan Skytte på 1590-talet utvecklade detta program genom 
att sitta och skriva avhandlingar vid universitetet i Marburg nere i tyska Hessen, 
sneglade han gärna mot det egna fosterlandet i norr. Patriotismen tog sig det 
uttrycket, att han försåg Sverige med gränslöst stolta och hugstora, såväl gotiskt 
krigiska som lärda anor. Och Gustav II Adolf förstod vinken. När tiden var 
inne, tillät kungen sin begåvade informator att nå allt högre poster och politiskt 
inflytande. Den nye universitetskanslern gavs till exempel möjlighet att vid det 
kungliga universitetet i Uppsala introducera undervisning just efter Skytteansk 
modell. I den byggnad, som passande nog hette Gustavianum, utbildades den 
nya svenska stormaktens ämbetsmän. Skytte tillsåg, att man för det ändamålet 
förstärkte lärarstaben med tre nya, välbehövliga professurer i matematik. Och i 
statuterna från 1626 betonades starkt den praktiska nyttan, låt vara att det sedan 
i praktiken nog blev en aning fler avhandlingar i astronomi än i Skyttes eget fa-
voritämne mekanik. För säkerhets skull inrättades rentav en Skytteansk profes-
sur i vältalighet och statskunskap, som består än i denna dag, för övrigt numera 
besatt med sin första kvinnliga innehavare, professor Li Bennich-Björkman. Det 
är från detta lärdomscentrum som det Skytteanska priset, statskunskapens eget 
Nobelpris, årligen utdelas. 

Fastän Skytte brukade ogilla auktoriteter, beundrade han mycket den kände 
franske humanisten och filosofen Petrus Ramus (Pierre de La Ramée), det var 
dennes ord han helst svor på och dennes idéer han lojalt förde vidare. Inte heller 
bröt han helt och hållet med den skolastiska och humanistiska traditionen. I 
likhet med många andra ramister hänvisade han gärna till den odödlige Aristo-
teles, bara till en annan Aristoteles än den som Philipp Melanchton och andra 
humanister gillade. Inte heller blev han någon talesman för moderna språk. Vil-
le man vara nyttig och samhällstillvänd, var det dubbelt angeläget att bedriva all 
retorisk verksamhet på latin – det enda språket som var internationellt gångbart 
och på vilket man kunde kommunicera med främmande länders diplomater, 
officerare, matematiker och naturvetenskapsmän. Kort sagt, ville man fram här 
i världen, gällde det att välja latinlinjen!

Det fanns hos Johan Skytte en hemlig böjelse för vad kristdemokraternas 
ledare Göran Hägglund i dag skulle kalla ”verklighetens folk”, de enkla och 
naturliga, av allt akademiskt lärdomssnobberi obesmittade. Men paradoxalt nog 
menade Skytte, att vägen till den önskvärda och handfasta verklighetskontakten 
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först och främst gick via boklig bildning. Som så många uppkomlingar var han 
nämligen omåttligt förtjust i böcker. Det var just genom hårt plugg som även 
den enkle mannen av folket hade utsikter att visa sin skicklighet och svinga 
sig upp till höga samhällsställningar och bjuda adelsmännen motstånd. Inte 
klasskamp men väl rivalitet mellan stånden skymtar alltså i utkanten av Skyttes 
pedagogiska program. Börd och fina anor skulle inte längre vara inkörsport till 
statens höga ämbeten utan egen förtjänst och skicklighet, grundlagd genom 
boklig flit. Så predikade Johan Skytte, och på detta paradigm var han ju själv ett 
livs levande och gott exempel.

Men han var samtidigt inte dummare än att han månade om nyttig un-
dervisning också för samtidens adel. Därför inrättade han 1626 ett ”Collegi-
um illustre” i Stockholm, där unga adelsmän fick genomgå utbildning i diverse 
nyttiga ”artes liberales”, särskilt språk, samtidigt som de tränades i fäktning, 
gymnastik och diverse krigiska sporter. Meningen var att få fram studenter som 
kunde konversera ledigt på latin, när den svenska stormakten behövde diskutera 
landavträdelser med utländska diplomater, och som vid behov kunde rita kar-
tor, när de svenska arméerna på kontinenten utvidgade det svenska väldet. Till 
lärarkollegiet vid denna skola knöt Skytte en ung lektor från Västerås, som några 
år senare blev assessor vid hovrätten i Dorpat och adlad med namnet Georg Sti-
ernhielm. I dennes dikt ”Hercules” (1658) möter vi en adelspedagogik på vers, 
riktad till Kristinatidens unga svenska aristokrati. Avlägset hör vi ekot av Skyttes 
gamla slagord också i denna dikt: det sanna adelskapet består inte i börd utan 
i personlig förtjänst och inte minst i dygd, flit och boklig lärdom. Men vid det 
laget hade förstås visaren på tidens ur hunnit gå ett varv. 

”Under strecket”, SvD den 6 december 2011.

Sture Linner – mulåsnan på Akropolis
Sture Linnér brukade berätta, att han en gång på 1950-talet satt på en parkbänk 
utanför Princeton University i USA. Vid hans sida på bänken satt en äldre herre 
som föreföll mycket bekant till utseendet. Plötsligt kom en liten flicka fram 
och bad den åldrige bänkkamraten att hjälpa henne med matematikläxan. Det 
gjorde denne gärna och med påtaglig förtjusning, länge fördjupade sig den lilla 
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flickan och den gamle farbrorn tillsammans i matteboken. Då kunde inte Sture 
Linnér längre styra sin nyfikenhet utan tog till orda: ”Förlåt att jag besvärar, men 
det var väldigt vad Ni liknar Albert Einstein!” Varpå den gamle prompt svarade: 
”Jag är Albert Einstein!” Och så berättade Einstein om sin vana att varje morgon 
sitta där på parkbänken och öva huvudräkning. Det var enligt hans mening ett 
utmärkt sätt att hålla hjärnan i gång.

Om Einstein övade sig varje morgon med att i huvudet lösa ekvationer, bru-
kade Sture Linnér för sin del i stället ta temat på grekiska verb, samtidigt som 
han gjorde sin morgongymnastik. Det var hans sätt att hålla hjärnan i god vigör. 
Var och en som tagit befattning med den grekiska verbläran vet, att också den 
metoden är ett förträffligt sätt att hålla intellektet i trim. Som en extra finess 
tycker man sig bakom alla de svåra stam- och temaformerna – aorister och per-
fekt participer – plötsligt få inblickar i årtusenden av europeisk kulturhistoria. 
Att kunna se ända tillbaka till Bysans, samtidigt som man böjer verb och tram-
par på motionscykeln…vilken sällsam och lycklig kombination! menade Sture 
Linnér. 

Ibland dramatiserade han kanske en smula för effektens skull, när han gav 
oss sådana ögonblicksbilder. Men det var samtidigt hans effektiva knep att som 
god lärare och popularisator fånga publikens uppmärksamhet. Antingen han 
berättade om valda delar av sitt liv tillsammans med Dag Hammarskjöld el-
ler om sina öden som företagsledare och Lamco-chef i Monrovia eller Röda 
Kors-delegat i det krigshärjade Grekland eller han föreläste om Homeros, He-
rodotos, Aiskylos eller Pindaros, brukade hans ögon tindra av bildningsiver och 
entusiasm. Hemligheten i hans insats som antikkännare och humanist låg nog 
inte bara i att han varit med om så mycket märkvärdigt eller i att han förvärvat 
en sådan oerhörd beläsenhet. Den låg lika mycket i hans lågande bildningsen-
tusiasm, i att han var så lycklig när han fick förmedla vetande. I en tid då all 
bildning och inte minst humaniora står lågt i kurs, lyckades han inskärpa, att 
vetande först och främst är en outsinlig källa till glädje. Vilken oerhörd tillgång 
att få bli förtrogen med Pindaros eller för den delen att få böja grekiska verb! 
utbrast Sture Linnér. Och när hans ögon började tindra i takt med dessa glada 
utrop, smittade hans glädje av sig. Hans stora publik märkte intuitivt, att hans 
utrop var äkta och hade fog för sig.

 När den unge grekdocenten i Uppsala 1943 disputerat på avhandlingen 
Syntaktische und lexikalische Studien zur Historia Lausiaca des Palladios, kunde 
han i och för sig nog lätt ha fullföljt en akademisk bana som klassiker. Men livet 
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som kammarlärd passade honom inte. Det fanns redan från början hos Linnér 
ett oemotståndligt behov att spränga gränser och att utforska den värld som 
ligger bortom Verona. Det betydde inte, att han kapade banden med vare sig 
den grekiska verbläran eller med Uppsala. Med jämna mellanrum återkom till 
sin egen och Dag Hammarskjölds stad, och vi är många som minns hur han då 
trollband publiken i en fullsatt universitetsaula. Antingen han som jubeldoktor 
tackade för den lagerkrans han aldrig haft tillfälle att emotta under kriget eller 
skildrade Dag Hammarskjölds sista dygn här på jorden, var han lika häpen över 
all den lycka som livet gett honom. 

Så hade till exempel en enkel grekisk chaufför lärt honom, att bildning inte 
bara innebär att kunna snobba med grekisk verblära utan går djupare än så. Som 
Röda Kors-delegat i Grekland 1943 hade Linnér en gång råkat få bevittna, hur 
en nazitysk patrull uppe i en bergsby avrättade ett antal grekiska motståndsmän. 
Sture Linnér var på god väg att dra sin egen pistol ur hölstret för att skjuta ner 
den flinande tyske officer som beordrade avrättningen. Men då ingrep chauffö-
ren handgripligen och hindrade honom. ”Nej, herr Sture”, så uttryckte han sig, 
”Ni skall inte sänka Er till bödlarnas nivå!” Och denna humanitet ville Sture 
Linnér gärna se som själva inbegreppet av hellensk livsvisdom. Om det fanns 
något drama i den grekiska litteraturen som han särskilt beundrade, var det 
Aiskylos Perserna. Ty där hade han lärt sig, att bildning inte består i att hämnas, 
när man blivit kränkt, inte heller i att mörda en fiende, när man lyckats besegra 
honom. Aiskylos ädelmod gentemot främlingar och slagna fiender fångade nå-
got centralt i det grekiska etos som tilltalade Linnér. Gärna återkom han till de 
bevingade raderna i Emil Zilliacus översättning:

Att segra över hatet i eget bröst
och slagen ovän räcka sin hand på nytt –
lär oss det, du, som skildrar segern
både i vapnens och hjärtats världar.

På motsvarande vis var det säkerligen den djupa humaniteten hos Dag Ham-
marskjöld som slog an en djup sträng hos hans medhjälpare och gode vän Sture 
Linnér. När de båda tillsammans axlade de svåra diplomatiska uppdragen under 
Kongokrisen, eller när Linnér skötte de tekniska uppdragen åt FN i Kongo och 
med tiden även blev FN-chef i Egypten, handlade det inte om bildning utan 
om att omsätta bildningsidealen i praktisk handling. Det verkar som om Linnér 
med sin blandning av sunt förnuft, personlig utstrålning och övertalningsför-
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måga varit klippt och skuren för sådana sysslor. Att Dag Hammarskjöld inte lät 
honom äntra det olycksplan som förde honom själv i döden utan förmådde ho-
nom att flyga med ett annat plan, medförde att Linnér fick leva ännu många år 
och verka i folkförbrödringens, u-hjälpens och antikvetandets tjänst. Men arvet 
efter Hammarskjöld vårdade han in i det sista. Ännu kort före sin död besökte 
han det stora biblioteket i Alexandria − som han själv hade varit med om att 
ta initiativet till! − och föreläste om Dag Hammarskjöld. Att det bibliotek han 
själv drömt om och föreslagit nu blivit verklighet, fyllde honom med förundran. 
Men inte bara med förundran! I ordalag som man tycker sig känna igen, skriver 
han i sin allra sista understreckare (20 mars 2010): ”Bibliotekets föreståndare 
inbjöd mig nyligen att föreläsa om Dag Hammarskjölds personlighet och livs-
gärning. Vilken lycka att på ort och ställe få bevittna hur en vision jag var besatt 
av för mer än tjugo år sedan nu förverkligats så överdådigt.”

På min bokhylla trängs Sture Linnérs antikböcker i långa rader, boken om 
Homeros (1985), Hesiodos Theogonin och Verk och dagar (i Ingvar Björkesons 
översättning och med Linnérs inledning, 2003), Sicilien. Strövtåg i tiden och 
rummet (1999), Byzantinsk kulturhistoria (1994), Grekisk gryning (2005), Eu-
ropas födelse (1991), Lans och båge. Aischylos Perserna (1992), Hellenskt och ro-
merskt (1998). I dessa och många andra arbeten liksom i otaliga understreckare i 
SvD har Sture Linnér förmedlat det antika kulturarvet till oss nutida läsare. Men 
i knappast någon annan bok kommer man honom så nära som i den charm-
fulla volymen Mulåsnan på Akropolis. Mitt Hellas genom tiderna (1996), skriven 
med den lätta pennföring och personliga älskvärdhet som vi vant oss vid att 
betrakta som Linnérs kännemärke. Titeln anknyter till en tradition berättad hos 
Plutarkos. När Parthenontemplet en gång skulle byggas, fick mulåsnorna slita 
hårt med att forsla byggnadsmaterialet uppför den höga borgklippan. Till tack 
för sitt slit fick de efter avslutade strapatser beta fritt i staden. Men en mulåsna 
vägrade att ta emot denna ynnest. Hon tog sig före att i stället tjänstgöra som 
vägvisare för alla de nya djur som drog vagnar med sten upp till Akropolis. Just 
så ville Sture Linnér ha sin egen livsgärning uppfattad. Med en karakteristisk 
blandning av anspråkslöshet och stolthet såg han sig som mulåsnan på Akropo-
lis, den som pekar ut vägen för oss andra till vidgat vetande om vår europeiska 
kultur begynnelse. 

Men den som till äventyrs inbillar sig, att filhellenen Sture Linnér stirrade 
sig blind på det klassiska Greklands överlägsenhet över andra kulturer, han tar 
kapitalt miste. Eurocentrism var det sista han ville veta av. Skryt med Hellas 
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förträfflighet över barbarerna var vad han odlade minst av allt. Tvärtom och inte 
minst i den majestätiska översikten Europas ungtid (2002) förfäktade han tesen, 
att det bästa i grekisk odling nog egentligen kommer från Främre Orienten, inte 
minst från det gamla Mesopotamien. Det var inte minst de storslagna arkeolo-
giska fynden i Sumer, Babylon och Assyrien som här fångade hans uppmärk-
samhet. Och på liknande vis tog den ständige gränsöverskridaren Sture Linnér 
i Mulåsnan på Akropolis språnget över till Afrika och prövade hypotesen, att 
mycket i den minoiska kulturen på Kreta nog egentligen kan ha haft afrikanska, 
inte minst egyptiska rötter. 

Ty sådan var Linnérs ständiga ambition, att spränga gränser, att odla grekisk 
nyfikenhet inför det främmande. Att ingen människa är en ö och att vi bör vara 
försiktiga med att vara nedlåtande mot främlingar – de kan kulturellt sett vara 
våra förfäder! – var en av hans ständiga käpphästar. Men för den skull frånsade 
han sig naturligtvis aldrig hemkänslan i det grekiska eller i vår egen kultur. Det 
är bara genom att tryggt bottna i det egna som man har utsikter att kunna fam-
na och glädjas åt vår nya globaliserade värld. Bara genom att ärligt och öppet 
erkänna att det finns gränser och noggrant studera kulturskillnaderna, ansåg 
han, att man har utsikter till framgång som gränsöverskridare. Inte för intet har 
den film om hans levnad och livsgärning som nu färdigställts av Louise Ankar-
crona och Johan Almqvist fått den träffande titeln Mannen utan gränser. I den 
har många av hans vänner medverkat för att skildra hans livsverk på diploma-
tins, företagsamhetens, u-hjälpsarbetets och antikvetandets områden. Inspelad 
i Uppsala och Aten, på Kreta och i Alexandria beräknas den få sin premiär på 
Svenska Filminstitutet den 25 maj. Man får hoppas, att SVT axlar sitt kultur- 
ansvar och så småningom låter visa den också för en bredare publik. 

När Sture Linnér som vördad nestor dök upp på kulturträffarna på Svenska 
Dagbladet, brukade många yngre medarbetare fylkas kring honom för att lära 
och lyssna. Senast anförtrodde han oss, att han − som vanligt! − var i färd med 
att skriva en ny bok, den här gången om lyrikern Pindaros. Endast det bästa är 
gott nog! ansåg vår snart 92-årige vän. Ty visst höll han Pindaros grekiska för 
att vara vanvettigt svår och det sammanpressade bildspråket för makalöst kryp-
tiskt. Men svårigheter är ju till för att övervinnas, det visste redan mulåsnan på 
Akropolis och det visste Sture Linnér. För övrigt öppnade sig hos Pindaros de 
stora utsikterna. Denne insåg livets ständiga växlingar och var inte främmande 
för åldrandet och döden. Men gudarna skänkte människan i segerns stund också 
ljus och ära. Vilken lycka att få syssla med sådant! ansåg Sture Linnér. Och cite-
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rade, medan hans gammalmansblick som vanligt tindrade av lycka och glädje, 
de skönaste rader som någonsin skrivits på grekiskt tungomål:

Vad äro vi? Vad äro vi ej?
Skuggan av en dröm är människan.
Men faller en stråle av gudasänd glans på vår väg,
då vandra vi i förklarat ljus
och ljuvt blir livet.

”Under strecket” och med rubriken ”Sture Linnér pekade ut  
vägen för oss andra”, SvD den 28 mars 2010.

Hippokrates och Theokritos ö

Den lustgård som jag minns heter Kos, en liten grekisk ö belägen i Halikar-
nassos-golfen inte långt ifrån den turkiska kusten. Besöket ägde rum år 1972, 
långt innan den moderna turistinvasionen ännu satt in och förvandlat den till 
ett banalt och larmande hålligång för festande ungdomar. Aldrig glömmer jag 
denna numera förlorade lustgård.94

Ön Kos bör inte förväxlas med Kios, Homeros föregivna stamort. Kos är 
mindre, både till omfånget och i fråga om historisk betydelse. Den är inte lika 
ryktbar som Patmos, där Johannes undfick sina apokalyptiska uppenbarelser, 
och heller inte lika beryktad som Leros, som Greklands överstar lär ha förvand-
lat till ett modernt tortyrhelvete med sina utstuderade förvisningsläger. Om 
Kos någon gång nämns bland Tolvöarnas tal, är det för Hippokrates skull. Han 
föddes i Astypaleia, öns äldsta stad som inte längre finns kvar, och lärde ut sin 
läkekonst under en uråldrig platan, som – märkligt att säga – fortfarande före-
visas, stöttad av cement och stag. Men om Hippokrates gudomliga storhet bör 
helst en medicinhistoriker berätta eller möjligen någon av Kos lokalpatriotiska 
och för legendbildnig begåvade invånare. En lekman och utböling får nöja sig 
med att uppsöka Asklepion, denna sällsamma kombination av helgedom och sa-
natorium, varmbadhus och medicinsk högskola, där vittrade tempelrester ännu 

94 Att de följande minnesbilderna är hämtade från året 1972 och inte senare, kan inte 
nog understrykas.
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minner om skönhetens läkande verkan, och där blå timjan sprider sin starka 
doft bland granliknande thujaträd. Utsikten därifrån in mot de turkiska bergen 
är hänförande.

Men den store Hippokrates och allt storslaget som är förbundet med honom 
är också nästan det enda grandiosa som kan uppbådas på Kos. I övrigt går allting 
i det lilla och idylliska formatet. Ön är inte mer än fem mil lång och ett par mil 
bred. Dess högsta berg, Monte Dikeo, mäter inte mer än drygt 800 meter över 
havet. Öns befolkning uppgår i år till bara nitton tusen inbyggare. Och dess 
enda lilla stad, som tillkom redan under hellenistisk tid och som återuppbyggts 
i mer eller mindre italiensk stil efter den sista jordbävningen 1933, räknar bara 
drygt nio tusen fasta invånare. Inte ens öns grekiska nutidshistoria är särskilt 
imponerande. Ännu mellan 1912 och 1948 var Kos italiensk besittning, vilket 
förklarar att så många äldre ortsbor fortfarande talar italienska.

Den gigantiska turistströmmen till Grekland, som i fjol omfattade ungefär 
två och en halv miljoner resenärer och som i år väntas uppgå till tre miljoner, 
söker sig ännu inte till Kos. Den fastnar i stället på Akropolis i Aten eller rinner 
i väg till Delphi, Mykene, Kap Sunion, Epidavros och de andra välkända turist-
orterna. Eller också drunknar den i dryckjom, salta böljor och svenskt hålligång 
på Rhodos. På Kos är det är däremot tyst och stilla. När man vaknar efter en 
sval nattsömn, är det tuppar eller påfåglar som ombesörjer väckningen. Man 
flanerar under luddiga tamarisker i Kos lilla hamn. Man äter lunch under skära 
eller vita oleandrar nära stadens gamla agora, där lila bougainvillea klättrar över 
murresterna och höljer marmorn i den ljuvaste färgprakt. Strax utanför stadens 
hank och stör vallar herdarna sina får ungefär som på Kristi tid. De äldre vaktar 
barnbarnen som de gjort i alla tider, medan övriga familjemedlemmar arbetar 
ute på fälten med korn, tomater, lök, solros, meloner och vattenmeloner. Och i 
tavernorna, där det fortfarande är möjligt att njuta en festmåltid för fem svenska 
kronor, drömmer värdfolket om den storhetstid som väntar, när öns flygfält för 
jet-flyg byggts ut. Den lär inte vara långt avlägsen. Och då lär det heller inte 
längre bli möjligt för middagsgästen att helt familjärt få följa med ut i köket 
för att bland grytor och kastruller utvälja de läckerheter, som språkkunskaperna 
varken på nygrekiska, italienska eller svenska räcker till för att beskriva.

På något vis är det betecknande, att Kos mest namnkunnige diktare var The-
okritos som skrev idyller och genrebilder i det anspråkslösa formatet. På Kos är 
det bara ett välsmakande retsina-vin som påminner om hans existens. I övrigt 
talar man sällan om honom. Det kan bero på att han till börden var sicilianare 
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och bara som turist och hovpoet uppehöll sig på Kos, där han uppvaktade Pto-
lemaios Philadelphos, den alexandrinska miniatyrdiktningens höge beskyddare. 
Men eljest funnes det nog anledning att orda mer om Theokritos än om Hippo-
krates på Kos, eller åtminstone lika mycket. På Kos skrev nämligen Theokritos 
sin sjunde idyll, ”Thalysia” eller på svenska ”Skördefesten”. Den är samstämd 
med landskapet, betagande och behagfull, lugn och rofylld. Och den bildar en 
höjdpunkt i den naturskildring, som bryter fram så ymnigt i den hellenistiska 
periodens litteratur.

Eller är det möjligen en synvilla, att naturkänslan fick sitt genombrott i 
grekisk litteratur först under hellenismen? Professor Jonas Palm har i en Sam-
laren-uppsats (1971) satt frågetecken för den hävdvunna uppfattningen. Han 
menar, att Friedrich Schiller förvänt synen på oss med sitt tal om naiva och 
sentimentaliska diktare. Naturbeskrivning, äkta naturupplevelse, naturkänsla 
fanns redan hos ”de naiva”, redan under arkaisk tid, ingalunda först under hel-
lenismen. Men även om det så förhåller sig, kan det vara tillåtet att dröja inför 
”Thalysia”, särskilt när man råkar ha hamnat i det idylliska mikrokosmos som 
heter Kos.

Dikten tar sin början i den ”polis”, den stad som är identisk med det nuva-
rande Kos uppe i nordöstra hörnet av ön. Berättaren Simichidas, som möjligen 
är ett självporträtt av Theokritos, beger sig med några följeslagare på vandring 
till en Demeter-fest ute på landet. Han möter getherden Lycidas, som undrar 
varför Simichidas har så bråttom i middagshettan – mitt på dagen borde man 
ju hellre sova siesta. Man kommer överens om att förkorta tiden med en sång-
artävling, vilken slutar med att Lycidas förklarar sig besegrad. Som tecken härpå 
överlämnar han till konkurrenten en vandringsstav av olivträ. Härpå skiljs de 
båda sångarna. Lycidas tar av åt vänster och beger sig mot Pyxa, medan Simi-
chidas följer havet söderöver mot Haleis, där skördefesten vidtar och kornskör-
den agnas under Demeters bild. Eller som det heter i Erland Lagerlöfs poetiska 
översättning: 

Tagande sedan utav åt vänster, han vandrade vägen 
bort till Pyxa; men jag och den vackre Amyntas nu gingo 
bort till Frasidamos´ gård med Eukritos. Snart uppå djupa
bäddar av doftande säv och av nyss avrepade vinlöv
fingo vi makligen sträcka oss ut, förnöjda i hågen.
Över vårt huvud högt en lund av poppel och almar
rördes av susande vind, och en källas heliga vatten
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flödade sorlande fram ur nymfernas grotta vid sidan,
medan i grenarnes skygd solbrända cicadorna sutto,
ideligt pladdrande på, och lugnt lövgrodan på avstånd
höjde sitt knorrande ljud i häckarnes trassliga törnsnår;
lärkorna sjöngo och steglitsan sjöng och den kuttrande duvan; 
gyllene bien svärmade runt kring källornas vatten. 
Allting luktade sommar och skörd och mognade frukter, 
päron rullade kring för fötterna på oss i högar
och kring sidorna äpplen, och övertyngda av plommon
bågnade grenarne ner på träden och hängde mot jorden. 
Och sjuårigt var hartset som bröts från krukornas mynning.

Det är inte svårt att fortfarande identifiera och uppsöka de platser som omtalas 
i ”Skördefesten”. Man beställer helt enkelt fram en taxi och åker med öns enda 
engelsktalande chaufför på litteraturhistorisk upptäcktsfärd. Därmed undgår 
man den tryckande hetta och de vedermödor som plågade antikens vandrings-
män och som ansätter nutidens cyklister. Priset är lågt. Ett mindre sällskap fär-
das ledigt runt i fyra timmar för sju svenska kronor per person och hinner både 
fotvandra och löga sig i böljorna under utflykten. Uppe från de små bergsbyarna 
i närheten av Dikeos Christos blickar man ut över ett märkvärdigt grönt och 
bördigt landskap, där växtligheten till följd av de många underjordiska källorna 
böljar fram i paradisisk prakt: tamarisker, cypresser, agav, oliver, fikusträd, lager, 
mimosa, pinjer, myrten, plataner, valnöt, mullbär, akacia och apelsinträd. Här 
uppifrån Asfendiu, Zia och Lagudi njuter man den förträffligaste utsikt över 
kusten och det närbelägna Monte Ilias, i vars omedelbara grannskap diktens 
Pyxa en gång var beläget. En vänlig ortodox präst i bergskyrkan högst uppe i 
Zia bekräftar uppgiften i A.S.F. Gows textkritiska Theokritos-kommentar och 
pekar stolt mot kusten: det i dikten omnämnda Haleis, där Demeter-festen fira-
des, är identiskt med det nuvarande Aleikes. Det ligger ungefär halvvägs mellan 
fiskebyn Mastihari och Kos, närmare bestämt mellan badplatserna Marmari och 
Tigaki. En saltbassäng, en så kallad salin, utmärker nuförtiden platsen och på-
minner om att saltet varit och är en av Kos´ viktigaste exportvaror till de övriga 
Tolvöarna. Det var alltså här, på den flacka kusten, som Frasidamos lantgård en 
gång var belägen. Hit ställde Simichidas sin promenad under sång. Det var här 
som kornet vannades under en skördefest någon gång omkring år 270 f. Kr. På 
motsvarande vis kan man, med hjälp av Herzogs Koische Forschungen och annan 



295

litteratur, lätt identifiera andra namn i dikten. Källan Bourina bör vara identisk 
med det nuvarande Vournia, varifrån en viadukt ledde in till staden Kos. Dess 
källhus, som härrör ända från mykensk tid, kan studeras på fotografi i bilagan 
till Gows textkritiska kommentar.

Syrinxpiporna i Theokritos´ dikt har tystnat. Men herdarna och fårhjordarna 
finns kvar. Poppel och alm flätar alltfort med behaglig skugga sitt valv av ljusa 
och grönskande grenar kring källornas vatten. Ödlorna sover siesta i häckarna, 
och tofsviporna flyger kring gravarna. Det är begränsningens landskap, stillhe-
tens och skönhetens ort. Theokritos avstår i ”Skördefesten” uttryckligen från 
att ta upp tävlan med ”sångarn från Kios”, tvärtom förkastar han allt home-
riskt, pampigt och heroiskt. Emil Staiger har i inledningen till sin tyska Theo-
kritos-översättning fäst avseende vid detta drag av medveten modesti. Alldeles 
samma avståndstagande från Homeros kännetecknar även andra diktare, vilkas 
namn är förbundna med Kos, så till exempel Kallimachos i det bevarade Aitia-
fragmentet. Vare därmed hur som helst, i sin sjunde idyll har Theokritos lyckats 
fånga det stora i det lilla. Han har påvisat naturens under, för den som har ögon 
att se med, under en kort vandring från staden Kos till Haleis. Och även den 
som nuförtiden färdas åtskilligt snabbare och i taxi önskar sig, att lustgården 
på Kos måtte förbli evig. Om inte, finns den åtminstone bevarad i Theokritos 
sjunde idyll.

I SvD:s serie ”Den lustgård som jag minns”, den 17 juli 1972. 

Grekisk vår i Sparta och Mistra

Den grekiska våren lever som en dröm inom många av oss. Men att möta den 
i verkligheten innebär att möta ett pärlband av överväldigande och svidande 
skönhetssyner, som etsar sig fast på näthinnan och som överträffar alla inbill-
ningar och drömmar. När man från Argos och Arkadien färdas upp genom 
Peloponnesos högland och närmar sig Sparta, kan man bevittna hur snön ligger 
kvar på de högsta bergstopparna i Taygetosmassivet, samtidigt som körsbärs-
träd, judasträd och mimosa blommar nere i dalarna. Den gula ginsten klättrar 
vigare än de många berggetterna längs med sluttningarna, där svartklädda kvin-
nor ridande på sina åsnor hämtar hem förnödenheter och foder.
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Våren är naknare i Grekland än någon annanstans. Och kanske är det den-
na renhet, nakenhet och direkthet som överrumplar den nordiske besökaren. 
Färgerna är skarpare, luften renare, linjerna tydligare än man någonsin föreställt 
sig. Landskapet förefaller nytvättat, vilket det kanske också är efter de många 
regn som spolar olivlundarna rena, innan Apollon återvänder med sitt slösande 
solsken. Även fromheten är naknare, genuinare och direktare än någon annan 
stans, antingen man sedan möter den en påskkväll i en kyrka i Aten eller vid det 
oansenliga, avsides belägna kapellet uppe i bergen. Jag menar alltså det anony-
ma kapell, som Gunnar Ekelöf besjungit i den strängast sköna, pregnanta och 
mest grekiska dikt, som finns att tillgå på svenskt tungomål. Den står att läsa i 
diktsamlingen Opus incertum (1959):

O vitlimmade kapell
med sönderkyssta ikoner!
Din dörr är stängd
blott med en spik och en tåt av ull
sådan man tar den bland tistlarna
och tvinnar runt fingret
Oljeflaskan står där till buds
och den flottiga lampan, och fatet
för den som har leptas
för den som har tändstickor

Gamla och unga ikoner
givna av mödrar 
‒ tillfällen har inte fattats –
för den som blev kvar i passet
för den som blev rövad till janitschar
för den vars ögonhålor blev tomma
för den som blev borta med Markos –
fattiga tryck under glas
Stort som ett fårskjul:
Dina klockor är fårens skällor
klämtande någonstans uppe i bergen
kapell vars tåt är av ull



297

Att Gunnar Ekelöf varje vår återvände till Grekland har naturligtvis sin inre lo-
gik. Som ingen annan visste han, att den största och strängaste skönheten bara 
framträder i fattigdom, i avsaknad, i avstående, i saknad. Och sådant finns det 
gott om i det eviga Grekland. Men inte förrän nu i april fick jag lära mig, att 
kvinnornas svarta klädedräkt har med familjesorg att göra. I grekiska familjer 
bär kvinnorna svarta kläder under återstoden av sin levnad, så snart en son, bror 
eller make avlidit. I det andra världskrigets motståndsrörelse mot tyskarna och 
det därpå följande blodiga inbördeskriget (1946–1949) förlorade mycket stora 
delar av den grekiska lantbefolkningen sina män och sina söner. Många av de 
svartklädda kvinnor, som nu kysser sina ikoner i de vitlimmade kapellen uppe i 
bergen, sörjer alltså anförvanter som stupat under denna mörka period i Grek-
lands nutidshistoria. Det är därför som de bär svart.

Fattigdom, avsaknad, avstående och saknad – var skulle denna genuint gre-
kiska kombination framträda tydligare än i Sparta? Det är visserligen lätt att 
skaka på huvudet inför den moderna staden Sparta, en gudsförgäten håla med 
ett par ödsliga, långa hotellgator samlade kring det obligatoriska torget med 
sina kaféer och en simpel ansamling ruinhögar, föreställande det gamla Spar-
ta. Här är fattigdomen och enkelheten allt annat än estetiskt tilltalande. Att 
här förekommer svåra sociala konflikter och brutal nutidsnöd, behöver man 
inte ha läst Theodor Kallifatides Bönder och herrar för att förstå. Och att det 
idéarv, som från Lakonien har spritt sig ut över den civiliserade världen och 
naturligtvis över den ociviliserade, rymmer farliga inslag, behöver man inte ha 
läst Hitlers bordssamtal för att inse. När generalerna Rommel, von Brauchitz 
och von Rundstedt drev de tyska arméerna framför sig med gisselslag, var det 
sannerligen inte den blåaste vår som knoppades. I stället var det Spartatanken 
som urartade. Ja, man kan – som Agne Hamrin gjort i sin läsvärda bok Hem 
till Grekland (1975) – ifrågasätta, om inte det spartanska idéarvet hjälpt till att 
organisera ett av vår världsdels större folkmord? Det var just i Thermopyleandan 
som Hitler sökte motiveringarna för att slåss till sista man vid Stalingrad. Och 
det var i de beryktade barnamorden på Taygetos bergssluttningar – där under 
antiken mindre livsdugliga spädbarn kastades utför, för att säkra ett gott männi- 
skomaterial till krigstjänsten – som man i Tredje riket hittade de ideologiska 
förevändningarna för att gasa ihjäl icke livsdugliga, mindervärdiga och icke ras-
rena ”Unter-Menschen”.

Det stortyska vurmandet för Sparta, alltifrån Winckelmanns svärmeri för 
de nakna spartanska pojkkropparna fram till chefsideologen Alfred Rosenbergs 
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stinkande antisemitism, har gjort det bekymmersamt att tala väl om Sparta i 
nutiden. Men frågan är, om historiens eller för den delen det nya Sparta förtjä-
nar att bära skulden för att senare tiders mytberusade virrhjärnor förgripit sig på 
Spartalegenden? När allt kommer omkring, förefaller det som om Sparta skulle 
vara en av historiens mest beljugna och förtalade orter, på vilken man orättvist 
våldfört sig för att främja egna och dunkla syften.

I sitt mäktiga lärdomsverk om Spartalegenden (1965–1978) visade E.N. Ti-
gerstedt strax före sin död med överväldigande rik dokumentation, att Spartas 
historia huvudsakligen skrivits av atenare eller historieskrivare knutna till Aten: 
Thukydides, Xenophon, Ephoros, Theopompos och Aristoteles.95 Som alltid i 
segrarnas historia har det därmed blivit förloraren som nedsvärtas och förförde-
las. Det är efter all sannolikhet just därför som Sparta alltid står som förlorare i 
alla jämförelser mellan Aten och Sparta. Mot det brutala och bondska och bok-
fientliga i den spartanska kulturen ställs det förfinade, fredliga, litteratur- och 
konstälskande i den ojämförligt rikare atenska civilisationen. Och det blir då 
ingen hejd på Spartas felsteg och förfall, antingen det sedan gäller den osmakliga 
svartsoppan eller den opassande hårlängden, kvinnornas benägenhet att osedligt 
visa låren eller förkärleken för flöjtspel – det mest ointellektuella av instrument, 
påstår Ingemar Hedenius äldre filosofkollega Aristoteles, eftersom man inte kan 
sjunga, samtidigt som man blåser ”aulos”. Inte ens Tyrtaios körlyrik duger till 
att blidka individualisterna i Aten.

Bara med stor möda har den moderna forskningen lyckats tränga bakom 
Spartalegendens tendentiösa historieförfalskning och visa, att det ursprungli-
ga Sparta tidvis inte stod Aten särskilt mycket efter i konstnärlig rikedom och 
musisk hängivelse. I varje fall tycks nyare fynd av keramik, skulptur och kläder 
– som Elizabeth Rawson understrukit i sin värdefulla The Spartan Tradition in 
European Thought (Oxford, 1969) – ge underlag för en helt annan Spartalegend 
än den förhärskande. Och Tigerstedt supplerar samma tanke med tänkvärda 
argument. Sparta måste ha varit bättre än sitt rykte, och om Rousseau och andra 
1700-talets föregångare till den moderna pedagogiken vill göra sig av med all 
läskonst och boklig lärdom i skolan, med hänvisning till att ”den gode vilden” 
redde sig förträffligt utan litteratur i antikens Sparta, så är det föga troligt att 
deras hänvisning vilar på säker historisk grund.

95 E. N. Tigerstedt, The legend of Sparta in classical antiquity delarna I–III, (Stock-
holm Studies in History of Literature), Sthlm 1965, 1974, 1978.
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Men det historiska problemet Sparta är nu en sak för sig. När man läser 
Tigerstedts framställning får man snarast förnimmelsen, att historiens Sparta 
kan förliknas vid en lök. Om man föresätter sig att skala bort de första lagren 
av myter, blottas bara andra myter. Och när man kommit in till kärnan, åter-
står bara ett gapande ingenting. Ty av spartanernas egen historieskrivning eller 
andra skriftliga dokument från Sparta finns platt ingenting bevarat, det vill säga 
ungefär lika knapphändiga rester som de arkeologiska lämningarna eller rentav 
ännu mindre.

Det är kanske därför som ett besök i det gamla Sparta ger ett så brett spelrum 
för fantasin. När man vandrar upp i de gamla pinjelundarna vid fotbollsstadion, 
möter man inte den tempelprakt som breder ut sig i det lummiga Olympia, 
inte den svindlande rikedomen av sköna byggnadsverk nedanför Parnassos och 
Helikons berg i Delphi, inte den monumentala teatern i Epidavros. I stället 
gapar här bara några fattiga ruinrester av ett akropolis, en agorá, några smär-
re tempel – ett av dem kallas ”Leonidas grav” – och en torftig återstod av en 
romersk teater. Ingenting finns här att offra tid eller spendera pengar på. Och 
man drar sig gärna tillbaka till hotellrummet för att på sydländskt vis sova siesta, 
medan åskregnen smattrar över de platta hustaken. När vi somnar in på de skö-
na hotellsängarna på hotell Dioschuri, citerar vi på skämt och med vanvördigt 
välbehag Simonides kända epigram: ”Främling, säg spartanernas folk, att här du 
oss funnit fallna, emedan vi lytt troget vad lagen oss bjöd.”

Men knappast har man hunnit vakna, efter denna korta eftergift åt Hypnos 
eller Morfeus, förrän man åter dras in i det intrikata problem som kan kallas det 
spartanska eller det lakoniska. Hur skulle Grekland ha kunnat utöva en sådan 
lockelse, om där inte funnes så mycket av avsaknadens mystik, av fattigdomens 
förförelse, av den stora saknadens suggestion, om inte vi nutida nordbor vid en 
vårlig resa genom Peloponnesos – åtminstone vi som är komna till mogen ålder 
– så lätt kan försättas tillbaka till vårt eget lantliga 1930-tal, med dess svenska 
armod och fromhet och spartanska livsföring? Det är möjligt, ja rentav sanno-
likt, att jag betraktar Grekland genom turistromantikens falska och förledande 
skimmer eller att jag studerar det genom ett filter av lika förledande läsintryck. 
Så fungerar vi moderna européer. Verkligheten formas ständigt och ofrånkom-
ligen av det som Gadamer kallade vår förväntningshorisont. När kvällssolen 
kommer krypande över Taygetos snöhöljda sluttningar, tänker jag mig, att det 
urkristna idealet ”fattigdom, kyskhet och lydnad” har sin naturliga hemortsrätt 
och grogrund lika väl i 1930-talets bonde-Sverige som i nutidens lantliga La-
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konien. Det är därför som en bondpojke från det karga Norden kan känna sig 
så oväntat hemma i Spartas omgivningar.

Syn för sägen får jag i klosterstaden Mistra några kilometer utanför Sparta, 
där frankerna år 1249 högt uppe på en bergssluttning byggde en borg för att 
möta de slaviska inkräktarna och som sedan blev en stödjepunkt för det bysan-
tinska väldet fram till år 1460, då Mistra föll för turkarna, för att sedan gå stän-
digt nya och skiftande öden till mötes under turkiskt eller grekiskt herravälde. 
Här, i kyrkor som Peribleptos och Pantanassa – det senare ett kloster på bergets 
nordvästra sluttning – blommar den bysantinska konsten i stränga muralmål-
ningar och fresker, som överträffar allt jag någonsin sett i Daphni eller i Touplos 
på Kreta eller i Hosios Loukas utanför Delphi. I ett tympanons bildfält rider en 
mörkklädd kvinna, Maria, på sin åsna under flykten till Egypten. Åsnan är liten 
och lojal, ungefär som ett gotländskt skogsruss på min barndoms glasmålningar 
i Lojsta eller Eksta medeltidskyrkor. Ty också i de gotländska bildprogrammen 
från medeltiden brukar ju flykten till Egypten framställas med samma spar-
tanska enkelhet, samma lakoniska renhet. Den grekiska våren, de svartklädda 
kvinnorna på sina åsnor! Det är lätt att känna sig hemma vid sådana kapell, 
vars lås är av ull, och i ett blommande Peleponnesos, där fattigdomen ständigt 
rymmer inre rikedom.

”Under strecket”, SvD den 10 maj 1987.
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