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138 Övriga recensioner

tur och musik. Kejsarens naiva entusiasm över Teg
nérs Fritjofs saga, som i Mohnikes tolkning 1826 ut
vecklats till »Gemeingut des deutschen Volkes» (Det- 
lef Brennecke), hade som följd hans engagemang för 
resandet av den 22 meter höga Fritjofstatyn vid Sog- 
nefjord och Kung Bele-skulpturen i Balesund, masto- 
dontiska manifestationer av germanskt svärmeri.

UlfWittrock

Levande möte. Vilhelm Ekelunds Emersontolkningar 
med inledning och kommentar av Claes Schaar. El- 
lerströms förlag 1990.

Vilhelm Ekelund var filolog i den utväljande, passio
nerade meningen av ordet. I sitt förhållande fr. a. till 
det grekiska språket var han bokstavligen en ordälska
re. Därför avvisade han -  inspirerad av Nietzsche -  
den positivistiska vetenskapens stränga krav på akribi 
såsom »sågspånshjärnornas uttryck», helt väsensskild 
från »en tolkningskonst af andes blod». Ekelund ville 
läsa av behov och i sin egen skrift uppta endast sådana 
levnadsformler som han djupast hade tillägnat sig, 
enligt Nietzsche-mottot »Nur die ergangenen Gedan- 
ken haben Wert».

Elan samtalade emellertid lika gärna med författa
re, som vid ett ytligt betraktande kunde te sig som 
hans direkta motpol i fråga om temperament och 
stilkänsla. Men där fanns alltid något hos den andre, 
som möjliggjorde det Ekelund kallade »den pindaris- 
ka mötespunkten», där motsättningarna förenades i 
ett dialektiskt spänningsfyllt kraftfält. Ett av dessa 
möten gällde Ralph Waldo Emerson.

Ekelunds upptäckt av Emerson finns väl beskriven 
av den tidigare forskningen: det rörde sig om en första 
fas under tämligen krisartade förhållanden, då Eke
lund befann sig i exil i Berlin (1912). Under rekonva- 
lescensen efter en svår sjukdom något senare gav de 
heraklitiskt-nietzscheanska kampappellerna succes
sivt vika: Ekelund sökte nu, i anslutning till Emerson 
uttryck för en mer harmonisk levnadsstämning. Dock 
en heroisk idyll, som var långtifrån lättköpt! Senare 
kom Ekelund att betona den sida hos den amerikans
ke författaren som har drag av kyla och désintéresse
ment, kampvilja och bestämdhet. I alla händelser: 
Emerson blev en av hans ständigt återkommande 
samtalspartners inom litteraturen.

1932 fick Ekelund en förfrågan från John Land
quist om översättningar av Emerson och Lichtenberg 
för serien De fdosofiska mästerverken. Ekelund svara
de jakande, men planen kom aldrig till utförande. Det 
bevarade resultatet av detta projekt är emellertid fem
tiofyra tolkade dagboksanteckningar av Emerson från 
tiden 1832-1872 (Ekelunds efterlämnade papper i 
Lunds universitetsbibliotek), hämtade ur Bliss Perrys 
antologi The Heart of Emerson s Journals (Boston 
1926). Av handskriften att döma härrör de från mit
ten av 30-talet.

Claes Schaar, emeriterad professor i engelska i 
Lund, har i sin utgåva av dessa tolkningar gjort något 
som vida överskrider ramarna för en ordinär, kritisk 
utgåva, utan att framställningen fördenskull tyngs av

den art av »lärdom» som Ekelund i sitt stundom 
högmodiga förakt kallade »att sätta klutar på». I 
Schaars kommentar sker tvärtom det sällsynta att den 
filologiska, textkritiska vaksamheten och omsorgen 
från forskarens sida förenas med den särskilda art av 
intellektuell agilitet som Hans Larsson kallade intui
tion. (Måhända är detta en sydsvensk specialitet?) 
Han deltar själv i mötets hemlighet. Kombinationen 
är möjlig, därför att Schaar samtidigt är en av de 
numera sällsynta Ekelundläsare, som efter ett långt 
och engagerat umgänge med detta snåriga författar
skap vittnar om en textkännedom och överblick som 
är mycket få förunnade. Boken är tillägnad en annan 
av dessa, Nils Gösta Valdén.

Schaar visar, lyhörd för egenarten hos de båda för
fattarna, vad som sker när Ekelund översätter (och 
det skenbart paradoxala i att Emerson samtidigt synes 
översätta Ekelund): vilka förändringar ursprungstex
ten genomgår, hur dess betydelser förskjuts, hur Eke
lund utväljer det for honom viktiga, och sist men inte 
minst -  hur Ekelund faktiskt stundom »skärper en 
tanke, spetsar till en åsikt och ger klara och tydliga 
konturer åt motiv», helt i linje med den egna viljan 
till kompression och pregnant koncentration.

Kommentarerna till Ekelunds ibland mycket korta, 
översatta textpassager, formar sig dessutom ofta till 
ett slags miniessäer över Ekelundska -  och Emersons- 
ka -  teman, tankelinjer, förhållanden till författar
skap och idétraditioner, politiska hållningar, men 
också personliga omständigheter. De båda författarna 
framstår som synnerligen närvarande i sina texter. 
Jag nämner dem i denna ordning, eftersom det är 
såsom bidrag till litteraturen kring Ekelund som 
Schaars textkritiska och kommenterande studie har 
sitt allra största värde. Det smått geniala sätt, på 
vilket den svenske aforistikern och essäisten här pre
senteras, gör Schaars bok till en av de mest läsvärda 
och substantiella introduktionerna, särskilt av det se
nare författarskapet (vilket inte berörs i Algot Werins 
tvåbandsmonografi) vid sidan av Carl-Erik af Geijer
stams tematiskt upplagda Det personliga experimentet 
från 1963.

Det skulle föra för långt att i detta sammanhang 
behandla alla de resonemang, som de tolkade texterna 
föranleder. I inledningen och i textkommentarerna 
rekapituleras generöst andra forskares rön i en anda 
av Emersonsk hospitality of mind; även i detta stycke 
sker sålunda ett levande möte. Jag får här nöja mig 
med att hänvisa till de oumbärliga litteraturförteck
ningarna, personregistret samt förteckningen av ter
mer och temata.

Som särskilt klarsynt framstår dock sättet att närma 
sig Ekelunds »ordmagi», en viktig aspekt som ännu 
inte behandlats i tidigare forskning i den utsträckning 
den tveklöst förtjänar. Ekelunds senare författarskap 
tillhör de mest egensinniga och originella inom den 
svenska litteraturen. Hans motsägelser, paradoxer 
och förtätade associationsrikedom, liksom de Eke
lundska formlernas betydelsespridning, där de s.k. 
kryptologismerna alstrar suggestiva semantiska fält; 
dessa svåra ting berörs med en välgörande klarhet i 
Schaars inledning. »Den mottaglige läsaren engage
ras, sätts i rörelse och i arbete av Ekelundaforismer,
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ofta isolerade sådana», heter det bl. a.: »Detaljerna i 
ekelundska aforismer och essäer får ofta sin innebörd 
i mindre grad av kontexterna i sidoplanet: snarare är 
de centra för mening som är oberoende av omgivning
en och ibland hotar att spränga sönder den.» Själva 
det intertextuella spelet med allusioner och citat kan i 
själva verket ses som ett spel med »djupkontexter», 
där ett »vertikalt kontextsystem» aktiveras: »[...] ett 
stort mönster och spel av meningar i Ekelunds dialog 
med de döda avtecknar sig och utspelar sig för läsa
ren.»

Eva-Britta Ståhl

Örjan Lindberger: Människan i tiden. Eyvind John
sons liv och författarskap 1938-1976. Bonniers. Sthlm 
1990.

I den 1986 utgivna första delen av sin Eyvind John- 
son-biografi valde Örjan Lindberger att göra halt vid 
utgången av 1937. Den sista volymen i Olof-serien 
hade publicerats i oktober detta år, författaren fram
stod som den yngre generationens kanske främste på 
roman- och novellkonstens områden och närmade sig 
mitten av sitt levnadslopp. Även av andra skäl kom 
tidpunkten att markera en gräns. Tilldragelser på 
såväl den europeiska som den privata scenen medför
de att författarskapet fick en ny inriktning.

Den allt mer hotfulla politiska händelseutveckling
en ledde till en rad offentliga engagemang -  för den 
republikanska sidan i spanska inbördeskriget, mot 
nazist- och fasciströrelserna hemma och på kontinen
ten. Planerna att skriva en metaroman som också var 
»en bild av världen», eventuellt efter musikaliska 
mönster, övergavs för skrifter i tendensgenren. Natt
övning från 1938 samt den i hårdkokt stil kompone
rade »kriminalberättelsen» Soldatens återkomst och 
novellerna i Den trygga världen (båda från 1940) var 
allt enträgnare och mer högljudda försvar för de de
mokratiska värdena och den anspråkslösa vardagens 
betydelse. I det förstnämnda arbetet fanns vid sidan 
av studier i nazistisk mentalitet även häftiga angrepp 
mot oxfordrörelsens »salongsläseri» och flykt från an
svar i en kaotisk tid. Av förmodade strategiska skäl 
dämpade Johnson dock sin kritik av den kommunis
tiska ideologin, vilket renderade honom åtskilligt 
klander. I sena kommentarer till romanen talar han 
också om »nödvändigheten av försvaret mot allt hot 
mot demokratien». Decennierna framöver riktas kri
tiken också företrädesvis österut men ibland även 
mot representanter för den s. k. tredje ståndpunkten.

Inom den privata sfären fanns också katastrofer. 
Den norskfödda hustrun Aase avled hastigt juldagen 
1938. När Johnson några år senare ingick äktenskap 
med den finlandssvenska bibliotekarien Cilla Fran- 
kenhaeuser kom han i nära kontakt med landets le
dande kulturpersonligheter. Hans agitation för Fin
lands och Norges sak under krigsåren och uppfattning 
av Norden »som en enhet, ett gemensamt fosterland» 
(s. 55) får mot fonden av de rent personliga levnads
omständigheterna en fördjupad innebörd.

Huvudverket under krigsåren är självfallet Krilon-

trilogin, som Lindberger ägnar ett magistralt, 70-si- 
digt kapitel. Det flerdimensionella och mångbottnade 
i romansviten kommer tydligt till uttryck i framställ
ningen som gör all rättvisa åt svängningarna mellan 
»en realistisk, en allegorisk, en moralistisk och en 
symbolisk läsart» (s. 458), åt böckernas karaktär av 
livs- och världstolkning samt kampskrift. Författaren 
menar i detta sammanhang att den politiska temati
ken och tendensen kanske kommit alltför mycket i 
förgrunden hos uttolkarna och därmed skymt andra 
väsentliga inslag i textväven, t. ex. de spekulationer 
om konstens natur och funktioner, dess höghet och 
uppkomst i lidandet, som blir mer dominerande emot 
slutet. Detalj realismen syftar ofta på andliga, psykis
ka storheter och samsas med »över- och sidoverkliga» 
element (s. 72). Fantastik och vardagsverklighet kolli
derar. Det är också befriande att möta kritik mot den 
allegoriska metoden, antingen det gäller det överdriv
na och konstruerade häri eller påpekanden om att den 
inte är helgjutet genomförd och går ihop (gestalterna 
Staph och Jekau, s. 95 f., s. 98, s. 128).

Krilongruppens medlemmar bildar ett tvärsnitt av 
svensk medelklass -  blott arbetare och överklass sak
nas -  och Lindberger presenterar en rad inträngande 
personkarakteristiker, från den reserverade och skep
tiske men humanitetssträvande Krilon till skönhets- 
dyrkaren Hovall. Som inspirationskällor för det 
böljande, omständliga språket utpekas skribenterna 
Laurence Sterne, Jean Paul och Thomas Mann (s. 74).

Krilon verkets överflödande rikedom framgår också 
av den mängd beteckningar som med större eller 
mindre rätt låter sig användas på böckerna eller delar 
av dem: psykologisk roman, politisk satir och allegori, 
parodi på agentroman, äventyrsbok, kriminalhistoria 
och utopi.

Mäktigt, om än inte lika imponerande, är även det 
avsnitt som behandlar Strändernas svall. Lindberger 
uppehåller sig vid de »sexualekonomiska» teorier 
som genom Sigurd Hoels förmedling övertogs från 
Wilhelm Reich och vilka satte sin prägel på den i 
romanen formulerade uppfattningen av kriget. En 
lika komprimerad som innehållsrik redogörelse för de 
olika ledmotiv Johnson utnyttjade och de komposi
tionsprinciper han följde meddelas (s. 155 ff., s. 
168 f.), och textens karaktär av äventyrs- och bild
ningsroman med Telemakhos som centralgestalt dis
kuteras kortfattat. Komparationer med Fénelons, 
Joyces och Manns verk kastar ävenledes nytt ljus över 
romanen. Huvudintresset riktar sig givetvis mot 
Odyssevs, vars sammansatta och delvis motsägelse
fulla natur understryks. Redan under antiken tolka
des f. ö. dennes personlighet på olika sätt. Pindaros 
angrep »den mångförslagne» i några oden. I Ajax gav 
Sofokles en i det stora hela positiv bild medan den
sammes Filoktetes visade en Odyssevs som inte skyd
de några medel att nå de uppsatta och åtrådda målen.

Också de samtidsanalogiska läsarterna berörs. Do- 
lios dotter är en »tysketös» och slutscenens uppgivna 
stämning efter den blodiga räfsten med friare och det 
med dem samarbetsvilliga husfolket ställs samman 
med Johnsons olust inför hämndreaktionerna i fram
för allt Norge efter krigsslutet. Ytterligare en parallell 
kan kanske anföras. Odyssevs’ kluvenhet mellan Ka-




