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lins analys av Fiskefärds titeldikt. I denna konstate
ras »jag tycker inte längre synd, / nu när jag funnit 
fäste / i en tro på ordningen i världen» och detta 
läser författaren bokstavligt -  som ett vittnesbörd 
om en »tro» (s. 221). Inte heller i detta fall menar 
jag att Algulin sett hur djup och intrikat Venn
bergs ironi är. Hela dikten är ju ett utfall mot 
»troende» av olika schatteringar och i dikten 
kommer den diskuterade passagen strax efter det 
att diktjaget anställt betraktelser över några halv
döda fiskar, fångna i illusionen att de ska lyftas »i 
vacker båge / mot vattenbryn och frihet». »Tros
bekännelsen» kommer som en sammanfattning av 
denna scen och innebörden bör vara den att fiskar
na och diktjaget är fångna i samma illusion. Någon 
»tro» är det sannerligen inte fråga om! Överhu
vudtaget är det farligt att i en så dialektiskt upp
byggd dikt som denna och i en så dialektiskt upp
byggd diktsamling som Fiskefärd citera enstaka ra
der som belägg för vare sig det ena eller andra. En 
ironiker som Vennberg är fullt kapabel att sätta 
krokben både för sig själv och sina uttolkare.

Däremot finns det ett material vars klartext är 
oomtvisdigare, nämligen alla de tidningsartiklar 
och mer eller mindre programmatiska uttalanden 
som Vennberg publicerat. När det gäller Alfons 
och Aspenström har Algulin utnyttjat sådant ma
terial men i fråga om Vennberg har han helt av
stått. Men nog hade — för att ta ett exempel — 
några formuleringar i artikeln Utbrytningsförsök 
från 1948 varit värda att citera; det är där Venn
berg talar om diktens mindre och negativa uppgift: 
det förbehållslösa avslöjandet, och dess större och 
positiva: förståelsen, värmen, kärleken. Eller — 
vilket hade passat som hand i handske — hans ord 
från 1950: »Poeterna får nog nu som tidigare finna 
sig i att vara marginalmänniskor, liksom halvblo
den och immigranterna, judarna och flyktingarna 
(·.·)»

För att sammanfatta är det naturligtvis, trots de 
invändningar och randanmärkningar som jag re
dovisat, en imponerande forskningsprestation som 
Algulin gjort. Obesvärat överskådar han — likt 
Kjell Espmark, men ur ett annat perspektiv — den 
lyriska modernismens utveckling och strör med 
generös hand iakttagelser omkring sig att använ
das av kommande forskning. En viktig uppgift för 
denna torde f. ö. bli att kritiskt granska Algulins 
teser. Innebar 40-talet verkligen en orfisk reträtt 
eller fanns där också förbisedda motkrafter? Kan
ske var inte Orfeus på flykt, kanske hade han bara 
kostymerat om sig?

Jan  St en kvist

Torborg Lundell: Lars Ahlin. Twayne’s World Au- 
thors Series 430. Boston 1977.

Torborg Lundell, som för några år sedan skrev en 
opublicerad amerikansk doktorsavhandling om 
Lars Ahlins roman Bark och löv, har tagit på sig 
den verkligt svåra uppgiften att presentera förfat
taren och hela hans författarskap för den eng
elskspråkiga publiken. De svårigheter hon haft att 
bemästra är kort sagt inte små — desto mer till
fredsställande är det att kunna konstatera, att hon 
lyckats vida bättre än utgångsläget egentligen tillå
ter. Förutom att det ahlinska författarskapet ut
märker sig genom hög grad av komplikation, är 
det också — vad romanerna beträffar — helt oöver
satt till engelska. Torborg Lundell lyckas nu att 
förena den obligatoriska genomgången av texterna 
i kronologisk följd med en tematisk analys. Det är 
styvt gjort och det leder till en ny belysning av 
delar av författarskapet. De temata hon koncen
trerar sig kring är »death», »love» och »equality», 
det senare enligt hennes mening »the ultimate 
theme of his work».

Som ett resultat av den delen av undersökning
en, kan hon bl. a. konstatera, att romanen Stora 
Glömskan från 1954 innebär en viktig accentför
skjutning i författarskapet i riktning mot en mer 
optimistisk hållning: »Before this work, Ahlin fo- 
cuses upon facets of death and failure, with love 
existing as a redeeming factor. In his later novels 
Ahlin explores the many facets of love and its 
superiority over socially created senses of value.»

Påståendet underbyggs väl och är välkommet 
också av en annan orsak: det synes vara hög tid att 
avliva myten att Ahlins författarskap i allt väsent
ligt skulle hållit sig konstant sedan debuten 1943. 
Både av Erik A. Nielsen och Arne Melberg tas 
en sådan konstans på ett oproblematiskt vis för 
given.

I detta sammanhang kan man reflektera en 
aning över vilka indelningsgrunder som för övrigt 
erbjuder sig när man granskar författarskapet. Om 
Ahlins estetiska teori kan sägas vara relativt kon
stant genom åren, vet ändå alla som läst hans 
böcker att dessa i praktiken ser högst olika ut. På 
en modernistisk roman som Om följer året därpå 
en roman som Jungfrun i det gröna, vilken av 
utseendet att döma kunde vara skriven av vilken 
illusionsromanförfattare som helst.

Kanske kan sådana kast mellan det experimen
terande och det relativt konventionella ha något 
att göra med romanernas mottagande hos publik 
och kritik. Med andra ord: den författare som 
visar intresse för »funktionsverkligheten» och 
som talar om »det sociala korrelatet» kan inte 
gärna negligera sådana kritikermotgångar som 
drabbade just hans egensinnigaste romaner: Om, 
Fromma mord och i någon mån Bark och löv.



212  Övriga recens ion er

Möjligen förhåller det sig också sa, att just dessa 
romaner samtidigt är de som närmast svarar mot 
hans innersta avsikter; det finns uttalanden som 
pekar i den riktningen. Ser man var i det totala 
författarskapet dessa romaner befinner sig, lägger 
man märke till hur författaren efter varje sådan 
roman »retirerat» till en konventionellare roman
form för att sedan accelerera mot en ny egensinnig 
roman. På detta sätt skulle man kunna tala om en 
tredelning av författarskapet. Det första skedet 
avbryts 1946 efter Om. På den följer Jungfrun i 
det gröna, därpå Egen spis och så är det dags igen 
för en ny vågad satsning med Fromma mord 1952. 
Därefter följer så under 50-talet en återgång till 
ett enklare berättande, men återigen kan man iakt
taga en acceleration över Natt i marknadstältet 
och Gilla gång till Bark och löv, den tredje av 
Ahlins s. k. svåra romaner. Denna indelning skulle 
fördela romanerna enligt följande schema, som 
alltså i första hand tar hänsyn till romanernas for
mella egenskaper:

Tåbb med manifestet 
Min död är min 
OM
»reträtt»

Jungfrun i det gröna 
Egen spis
FROMMA MORD
»reträtt»

Kanelbiten 
Stora Glömskan 
Kvinna kvinna 
Natt i marknadstältet 
Gilla gång 
BA RK  OCH LÖV 
»tystnad»

Så kan man, åtminstone hypotetiskt, tänka sig en 
ytterligare differentiering av författarskapet.

I ett inledande kapitel tecknar Torborg Lundell 
Ahlins bakgrund och uppväxt. Något nytt material 
förekommer inte, och det är naturligtvis inte hel
ler att begära i ett sammanhang som detta. Å andra 
sidan lyckas författaren faktiskt undvika upprep
ningar genom att hon så skickligt använder visser
ligen känt men ändå sällan utnyttjat material; 
bland annat den intressanta intervjun i Morgon
tidningen 1957, där Ahlin ger sig på att beskriva 
faderns sammansatta person. Ibland har författa
ren också kunnat ta hjälp av Ahlin själv. Så har han 
t. ex. berättat för henne hur uppmuntrande han 
fann Margit Abenius’ stora BLM-essay om Min 
död är min. Ahlins anslutning till den extremt 
högkyrkliga Societas Sanctae Birgittae, där han 
blev novis redan 1936 och lekbroder 19 4 1, marke
ras av Torborg Lundell både i texten och i den

kronologiska tablån. Man kunde tillägga att han 
lämnade kretsen vid mitten av 50-talet för att nu
mera inte ha någon som hels kontakt med någon 
religiös organisation över huvud taget. Vad man 
saknar i det biografiska avsnittet är möjligen en 
större känslighet för dramatiken och utsattheten i 
författarens situation under den långa vägen fram 
till debuten. Det är dessa upplevelser som präglar 
hans hållning som romanförfattare, livsåskåd- 
ningsmässigt och estetiskt.

Ahlins estetik får självfallet en ganska kortfattad 
presentation. Att redogöra för hela hans syn på 
romanen på endast några få sidor är naturligtvis en 
omöjlighet. Torborg Lundell har valt klokt och 
givit en — så vitt jag kan förstå -  begriplig kontur
teckning. Intressant är bl. a. hennes påpekande att 
Ahlin berättartekniskt säkert inspirerats åtskilligt 
av filmen och att han till och med skrivit för fil
men. Under en tid umgicks han också som hon 
påpekar, med Ingmar Bergman, denne fyrtiotalist 
inom filmkonsten.

Torborg Lundells genomgång av de enskilda 
romanerna är genomgående intressant. Hon går 
alltså vida utöver det primära uppdraget att pre
sentera och referera. Genom att lägga upp analy
sen tematiskt skänker hon stadga åt den. Hon ser 
också oftast till att välja sådana referenser som är 
gångbara även i internationella sammanhang; Ing
mar Bergmans namn återkommer flera gånger. 
När hon refererar till William Faulkner, är säkert 
även detta mer än en illustration; förmodligen 
finns här även ett genetiskt släktskap. Men Faulk- 
ners inflytande hos Lars Ahlin och övriga fyrtio
talister — inte minst Dagerman — återstår att kart
lägga.

Torborg Lundell redovisar generöst den forsk
ning som föreligger. Däremot önskar man att hon 
någon gång hade utelämnat en del oviktiga syn
punkter från recensioner o. d. av kritiker som i alla 
fall inte är kända utanför landets gränser. Nu 
kommer Allan Fagerström och Stig Ahlgren till 
tals lika självklart och lika opresenterade som 
Sartre och Dostojevskij. De säger i alla fall ingen
ting som inte Torborg Lundell själv kunnat säga 
bättre.

Torborg Lundells påstående att Stora Glömskan 
innebär en viktig accentförskjutning från det fre
netiska sysslandet med misslyckande och under
gång under 40-talet och början av 50-talet ålägger 
henne att presentera en ingående analys av denna 
roman. Den analysen utgör också enligt min me
ning höjdpunkten i hennes bok. Hon är för övrigt 
den första som skriver utförligt om Stora Glöm
skan (den behandlas t. ex. inte av Nielsen i hans 
urval av romanerna).

Torborg Lundell visar hur denna skenbarligen 
löst hopfogade novellsamling i själva verket natur
ligtvis är mycket stramt komponerad, hur all de-
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lar samverkar och leder fram till en final som präg
las av huvudpersonens insikt om hur motsatserna i 
livet kan stämmas av mot varandra — inte till har
moni men till ett bejakande av livet på gott och 
ont. De två romaner som föregår Stora Glömskan 
slutar ju båda med huvudpersonens fysiska död, 
romanen Om slutar med en grotesk dödsdans etc. 
En mycket upplysande utredning ägnas begreppet 
»joy» i romanen. Genom att hålla fast vid en del 
sådana nyckelord liksom vid motiv som »vattnet» 
och »elden» kan Torborg Lundell presentera en 
övertygande analys av finalen i boken.

De fyra följande romanerna — Kvinna kvinna, 
Natt i marknadstältet, Gilla gång och Bark och löv 
-  har förts samman under rubriken Four Novels 
on Love och förses med en inledande utredning 
som behandlar begreppet »love». Torborg Lun
dell går direkt till Luthers egna texter — några av 
dem -  och inte bara till de utläggare som brukar 
åberopas i dessa sammanhang: Barth, Nygren. Ett 
liknande försök till precisering av begreppet 
»death» finns i inledningen till kapitlet om Min 
död är min. I dessa sammanhang har författaren 
bl. a. kunnat stödja sig på en innehållsrik men ty
värr opublicerad licentiatavhandling av Gunde 
Fredriksson: »Vreden och nåden. Studier i Luth
ers teologi och Lars Ahlins 40-talsproduktion med 
särskild hänsyn till dödsmotivet och med beaktan
de av dramerna Lekpaus och Eld av eld» (Stock
holms universitet, 1971).

Under dessa försök till preciseringar av centrala 
begrepp hos Ahlin nystar så Torborg Lundell fram 
det tema som — enligt hennes mening — är det 
verkligt centrala: »jämlikheten». I döden och i 
kärleken befrias människan från särskiljande 
värderingar och beskrivningar — det är den ahlin- 
ska visionen och just i romanen Stora Glömskan 
förskjuts tungdpunkten från det förra till det 
senare begreppet.

Även om Torborg Lundell givit en hel del nya 
aspekter på Ahlins romaner, har hennes primära 
syfte ändå varit att introducera honom inför en 
utländsk publik. Hon har tagit denna uppgift på 
djupaste allvar och hennes ambitionsnivå har legat 
något över vad som är brukligt i liknande sam
manhang. Det finns med andra ord anledning att 
vara tacksam för hennes insats, och man kan till 
slut bara instämma i den förhoppning hon ger 
uttryck åt i sitt förord: »Ahlin has been translated 
into French, Slovak, Polish, Czech, and German. 
Hopefully this monograph will serve as an impetus 
to make available to the English speaking audiance 
the major works of a writer who is certain to 
interest and stimulate his readers.»

Hans-Göran Ekman

Ole Meyer: Eyvind Johnsons historiska romaner. 
Analyser av språksyn och världssyn i fem romaner. 
Akademisk forlag. Kbhvn 1976.

År 1976 fogades till den sparsamma litteraturen 
om Eyvind Johnson ett 150-sidigt arbete av dan
sken Ole Meyer betitlat Eyvind,Johnsons historiska 
romaner. Analyser av språksyn och världssyn i fem 
romaner. Boken utgör en bearbetad version av en 
s. k. »speciale» i ämnet Danska vid Köpenhamns 
universitet. Syftet med avhandlingen sägs i inled
ningen vara att följa »en väl avgränsad och sam
manhängande problemkärna» genom fem av 
Eyvind Johnsons historiska romaner efter kriget: 
Strändernas svall (1946), Drömmar om rosor och 
eld (1949), Molnen över Metapontion (1957), 
Hans nådes tid (1960) och Livsdagen lång (1964). 
Några steg mot tystnaden från 1973 faller utanför 
framställningen. Någon riktigt klar beskrivning av 
denna problemkärna kan emellertid Meyer inte 
presentera, vare sig i inledningen eller i de följan
de analyserna. Främst har den att göra med språ
ket, men, fortsätter Meyer, »eftersom romanerna 
placerar språket som det instrument varigenom 
människan framför allt kommer till kunskap om 
och skapar sin värld, kommer de följande analy
serna att handla om ganska mycket annat än 
språk». Till detta andra hör »kunskapsmässiga och 
existentiella problem såsom medvetandets förmå
ga att uppnå kunskap om det förflutna sådant det 
ännu influerar på nuläget» — en kunskap sproble
matik som samtidigt är en tidsproblematik. Vidare 
frågor som gäller »språkets roll [ .. .]  som kommu
nikationsmedel och som maktmedel i förhållanden 
mellan människor» och »problemet om individens 
och gruppens makt eller av makt (sic!) inför sam
hälleliga processer».

De teoretiska utgångspunkterna för analysen 
redovisas aldrig explicit, något som Meyer i ett på 
danska skrivet förord kommenterar som en brist i 
avhandlingen. I det ursprungliga manuskriptet ha
de ingått ett försök till »en niermest rent herme- 
neutisk sammantienkning af psykoanalytisk og 
marxistisk teori til en ret abstrakt ideologikritisk 
synsvinkel på romanernes udsagn». Ett c:a tiosi- 
digt avsnitt där dessa tankegångar närmare utred
des, ströks av Meyer som »foraeldet» — tydligen 
utan att detta föranlett några ändringar i framställ
ningen i övrigt. Man igenkänner i Meyers analy
ser tankegångar och begrepp som knyter an till det 
i citatet utpekade teoretiska fältet. Från psykoana
lytiskt inspirerad hermeneutik och ideologikritik 
härrör t. ex. idén om en skiktning av texten i mani
fest eller medveten utsaga och latent eller dold 
innebörd. Från det marxistiska området igenkänns 
begreppsparet materialistisk-idealistisk. Den av 
Meyer nämnda »sammentienkningen» av psyko
analys och marxism tycks grovt taget bestå i att det


