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Inledning
Syftet med en sann kritik borde vara att upptäcka 
vilket problem författaren har ställt sig utan att veta 
om det eller i vetskap därom och undersöka om  
han löst det eller ej.

 – Paul Valéry1

Det här är en studie av Sven Lindqvists tidiga författarskap från 
debutåret 1955 till 1962. Under perioden gav han ut fem böcker. 
Att läsa dem är att bjudas in till ett samtal om litteraturens au-
tonomi, om författarrollen, om litteraturens funktion och uppgift 
i det moderna samhället.

Någon gång under senare delen av 1700-talet, det är dock en 
definitionsfråga, uppstod den moderna litteraturen. Detta dy-
namiska, revolutionära skede i Europas historia frambringade 
allt från fransk upplysning till tysk förromantik. Litteraturen är 
förstås en del av sin tid, och 1700-talet var också seklet då det 
moderna upplysningsprojektet fick fäste i Europa och spred sig 
ut över världen. Den borgerliga kapitalistiska civilisationen upp-
stod under senare delen av århundradet, industrialiseringen av 
produktionen sköt fart, masskommunikationssystemen byggdes 
ut, den ekonomiska världsmarknaden skapades, nationalstaterna 
blev mäktigare – samtidigt som städerna växte och de sociala 
massrörelserna formerade sig.

Allt detta, som vi ännu i dag känner igen som moderniteten, 
har litteraturen sedan dess på en gång varit oupplösligt för-
bunden med och tvingad att förhålla sig till. Det råder delade 
mening ar om huruvida även dagens människor lever i en epok 
som på alla punkter uppfyller kraven för att kallas modern. ännu 
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under rekordåren efter andra världskriget och fram till oljekrisen 
under sjuttiotalet rådde det knappast något tvivel om saken. Be-
träffande dagens situation är svaret delvis beroende av om man 
tänker sig moderniteten som ett historiskt tillstånd ( av snabb 
vetenskaplig och teknologisk utveckling ) eller som ett till stora 
delar idébaserat fenomen ( upplysningsprojektet, den moderna 
framstegstanken ).2 förstår man den på det senare sättet, som 
idéstyrd, kan det nog sägas att vi åtminstone sedan fyrtio år 
tillbaka lever i ett brytningsskede, där bland annat det växande 
globala klimathotet tenderar att undergräva modernitetens fram-
stegstanke. förstår man den på det första sättet, som en ständigt 
pågående process av tekniska och vetenskapliga landvinningar, 
befinner vi oss förstås ännu i ett slags modernitet, och lär så 
göra.3

Den här boken behandlar Sverige under 1950-talet, en plats 
och en tid som präglades av exempellös modernitet. moderni-
teten gjorde sig påmind som påtagligt historiskt faktum. fram-
stegstanken gällde för ett slags överideologi, en minsta ge-
mensam nämnare som förenade samtliga politiska rörelser och 
meningsriktningar.4 moderniteten var löftet om en bättre fram-
tid. Det utesluter inte att den hade sina kritiker, särskilt bland 
konstnärer och intellektuella, och att den upplevdes som en 
smärtsam process. Det kan vara svårt både att förstå och att med 
några ord uttömmande beskriva den trollkraft som moderniteten 
utövar på människan. Ett sätt att karakterisera moderniteten är 
att se den som ett tillstånd av konstant förändring – en hela tiden 
accelererande process, som för människans del leder till en in-
tensifierad upplevelse av nuets flyktighet, en kluven känsla av 
förväntan och misstro, hopp och förtvivlan inför både det som 
väntar och det som i samma ögonblick måste överges. Att leva i 
moderniteten är, skriver marshall Berman, ”att befinna sig i en 
miljö som utlovar äventyr, makt, glädje, växt, förvandling av oss 
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själva och världen – och som samtidigt hotar att förstöra allt vi 
har, allt vi känner till, allt som vi är”.5

Denna ambivalens utgör en grundläggande förutsättning även 
för den moderna tidens litteratur ; kluvenheten inför det moderna 
finns i hjärtat av litteraturen och pumpas ut i dess blodomlopp. 
om man som Jean-Paul Sartre förstår litteraturens väsen som en 
appell för friheten,6 eller om man helt enkelt förstår det som en 
längtan bort från det rådande, från doxa, då kommer den fråga 
som författarna och litteraturen ställs inför att handla om hur de 
ska förhålla sig till den blandning av tvingande system, frihets-
löfte och kontingens som den mångtydiga moderniteten repre-
senterar.

frågan har besvarats på olika sätt. Sartre skriver om 1700-ta-
let att det, åtminstone i frankrike, utgjorde ett ”unikt och blom-
strande ögonblick i historien” på så sätt att författarna stod i 
förbund inte med en döende ideologi utan med själva fri- och 
rättighetskraven från en uppåtstigande samhällsklass.7 Littera-
turens väsen harmonierade för en gångs skull med historiens 
utveckling – dess frihetsappeller sammanföll med de frihetskrav 
som genomdrevs med den borgerliga revolutionen : jämlikhet, 
yttrande- och tankefrihet. Den borgerliga revolutionen ledde 
samtidigt till författarnas uppbrott och självständighetsförklar-
ing från sina gamla uppdragsgivare. En av de främsta orsakerna 
till litteraturens ändrade produktionsvillkor i moderna, industri-
aliserade länder hängde som bekant samman med framväxten av 
en potentiellt större läsekrets, en masspublik. Denna publik, med 
sin sociala bas i den framväxande borgarklassen, uppstod bland 
annat som en effekt av utbildningssystemens väldiga expansion 
( ökad läskunnighet, högre bildningsnivå ) och av förändrade dis-
tributionskanaler för det tryckta ordet ( dags- och veckopressen, 
förlagsverksamheten ). från att tidigare alltså ha hänvisats till 
rollen som ett slags ämbetsmän i hovets eller statens tjänst,8 bör-
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jade författarna genom dessa strukturella omvandlingar se möj-
ligheterna i att finna sin försörjning på en fri marknad.

man får föreställa sig att denna nya situation innebar en be-
frielse både för författarna, som ökade i antal och tog på sig nya 
arbetsuppgifter, och för den litterära fantasin, som fick sitt ut-
lopp i nya litterära genrer. Snart var emellertid ståndssamhället 
besegrat och det borgerliga maktövertagandet ett faktum. När 
väl den borgerliga kapitalismen utgjorde den nya ordningen var 
den samstämmighet som hade rått mellan litteraturens och bor-
garklassens frihetskrav inte längre självklar. Under 1800-talets 
gång blev det allt tydligare att de författare som hade kastat sig 
in i den nya författarrollen – litteratörens, skriftställarens – och 
sökt sin frihet där, samtidigt hade ingått ett nytt förbund, när-
mare bestämt med den läsekrets som just befriat dem från gamla 
bojor. Den ekonomiska nödvändigheten i att tillfredsställa den 
läsande borgarklassens smak ledde till nya problem för förfat-
tarna. många upptäckte snart att den nyvunna friheten bara var 
skenbar ; i stället för att skriva för slutna akademi- och hov-
sällskap fann de sig nu tvingade att producera litteratur för en 
publik och samhällsklass vars grundläggande värderingar, inte 
minst inställningen till pengar, de djupt föraktade. 

I samma stund inträdde litteraturen i ett permanent kris-
tillstånd som den kanske aldrig har hittat ut ur. Hotet från den 
borgerliga ideologin – vinstintresset, nyttomoralen, det instru-
mentella tänkandet ; kort sagt, allt det som brukar betraktas som 
konstens själva antites – tvingade, som Theodor W. Adorno ut-
tryckte det, ”anden att söka sig till sfärer där den inte behöver 
förnedra sig”.9 Sedan dess, och i synnerhet med modernismens 
födelse någon gång under 1800-talets senare hälft, börjar man 
kunna tala om framväxten av en modern litterär institution som 
står relativt autonom från den borgerliga världen.

Pierre Bourdieu är den som kanske mest systematiskt har 
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försökt beskriva hur litteraturens och författarnas autonomi 
uppstår i och med försöket att befria konsten från ett borger-
ligt kapitalistiskt samhälle. När han i konstens regler visar hur 
etableringen av ett litterärt produktionsfält gick till i frankrike 
utgår han bland annat från det så kallade ”publikproblemet” 
som författarna ställdes inför när de började skriva för den 
öppna marknaden. Det litterära fältets uppkomst förutsatte en-
ligt Bourdieu nämligen det märkliga och litteraturhistoriskt sett 
avgörande beslutet från författarnas sida att avvisa sin potentiella 
storpublik genom att odugligförklara den. för särskilt påstridiga 
författare, som flaubert och Baudelaire, handlade skrivandet till 
stor del om just detta. De ville återerövra kontrollen över littera-
turens legitimeringsinstrument, men för att det skulle bli möjligt 
såg de sig tvingade att bryta pakten med sin borgerliga läsekrets 
och i stället vända sig till likasinnade vars litterära omdöme gick 
att lita på. förutsättningen för att en sådan brytning skulle bli 
effektiv var emellertid att tillräckligt många gick samman och 
enades kring andra intressen än till exempel vinstintresset. Bara 
så kunde nämligen det alternativa publikunderlag uppstå som 
gjorde det möjligt att verka som författare utan att fullständigt 
anpassa sig till marknadens och den borgerliga världens krav. 
När tillräckligt många individer visar sig villiga att tillsammans 
skapa ett sådant här samhälle i samhället och när de ekonomiska 
förutsättningarna – stipendier, honorar, livräntor, etc. – är till-
räckligt goda för att hålla liv i idealet om en i grunden ”anti-
ekonomisk ekonomi”, då har man en litterär situation som enligt 
Bourdieu vittnar om förekomsten av ett litterärt fält.10

En av de saker som definierar det litterära produktionsfältet 
är alltså dess autonomi. En annan är det noggranna bevakandet 
av denna autonomi. ytterligare en sak som kännetecknar fältet 
är den näst intill dogmatiska fientlighet med vilken utifrån kom-
mande hot mot autonomin betraktas. Av den anledningen kan 
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man säga att det som så småningom institutionaliseras inte 
bara är autonomin utan också motståndet mot den värld fältet 
försöker stå fritt från. möjligen är det skälet till den iakttagelse 
som Berman gör beträffande 1900-talets modernism. medan 
1800-talsmodernisterna enligt honom ”var på en och samma 
gång entusiastiska över och fientliga till det moderna livet, och 
brottades outtröttligt med dess kluvenheter” så har, menar han, 
”[ d ]eras efterföljare på nittonhundratalet [ … ] långt mer dragits 
åt låsta polariseringar och flacka försök till totalisering”.11 
Denna beskrivning av modernismen delar Berman med många. 
En dominerande inställning bland såväl författarna själva som 
många forskare är att modernismen, den moderna litteraturens 
flaggskepp, alltsedan krigsförklaringen med den borgerliga pub-
liken har levt i ett inte bara kluvet utan rent av antagonistiskt 
förhållande till den modernitet som rörelsen själv är oupplösligt 
förbunden med. Denna antagonism, denna möjlighet att så att 
säga utifrån kritisera vad den själv är en del av, hade samtidigt 
aldrig varit möjlig utan den relativa autonomi som den litterära 
institutionen lyckats erövra.

med den här korta historiska tillbakablicken har jag gjort ett 
första försök att beskriva den situation som den moderna littera-
turen halvvägs in i 1900-talet hade på en gång försatts i och själv 
försatt sig i. Litteraturen hade erövrat sin autonomi, sin frihet. 
med friheten i denna institutionaliserade form följde samti-
digt en fientlighet gentemot det moderna samhälle litteraturen 
förklarat sig fri från. I förhållande till det moderna samhället 
fick litteraturen funktionen av ett alternativt värde, ett räddande 
värde.12 Som forskare bör man naturligtvis akta sig för att repro-
ducera sitt studieobjekts verklighetsbeskrivning,13 men som det 
nu är råder det inget tvivel om att ett av den moderna litteratu-
rens starkaste imperativ är denna dröm om en värld obesudlad 
av den borgerliga kapitalismens ideologi.14
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Den kanske starkaste gestaltningen som gjorts av en andlig 
övervärld skild från en problematisk modernitet förekommer i 
Glaspärlespelet, Hermann Hesses roman som utgavs i Schweiz 
1943 mitt under det krig, andra världskriget, som väl mer än 
något annat fungerat som själva sinnebilden av modernitetens 
urspårning. I Glaspärlespelet lever en utvald andlig och intel-
lektuell elit i en klosterlik miljö i provinsen Kastalien. Unga 
begåvade gossar väljs ut från landets alla hörn och kallas till 
provinsens elitskola. Där fostras de genom studier i litteratur, 
konst och musik till ett andligt liv vars slutmål är att nå insik-
ter i den förnämsta av alla konstformer : glaspärlespelet. Spelet 
beskrivs som ett slags asketisk, meditativ, självsyftande andlig 
övning – det högsta stadiet i en utbildning som så småningom 
handlar om att, med berättarens ord, ”[ lösgöra ] det andliga från 
det världsliga”.15 Den fiktiva värld som skildras i romanen är 
förlagd till en obestämd framtid, men det framgår att Kastalien 
någon gång i historien frigjorde sig från den ”feuilletonistiska 
tidsåldern”, vilket är benämningen på en modern värld som bär 
tydliga drag av vår egen och där det andliga livet liknas vid en 
degenererad kulturindustri. från sin framtida horisont ser berät-
taren i Hesses roman förbluffat och oförstående tillbaka på den 
feuilletonistiska epoken, som av någon outgrundlig anledn-
ing inte gav ”det andliga livet dess tillbörliga plats och uppgift 
i statens och individens ekonomi”.16 mitt under feuilletonis-
mens blomstringsperiod uppstod emellertid, får läsaren reda på, 
”små isolerade grupper som var beslutna att vara anden trogna 
och göra allt för att åt framtiden rädda en kärna av god tradi-
tion, disciplin, ordning och intellektuellt samvete”.17 främst 
tack vare glaspärlespelets stora dragningskraft lyckades denna 
motståndsrörelse så småningom övervinna den feuilletonistiska 
tidsandan, och genom upprättandet av provinsen Kastalien och 
en gradvis institutionalisering av den andliga utbildningen låg 
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snart individens väg öppen ”mot det fullkomliga, det rena varat, 
den restlöst uppfyllda verkligheten”.18

—

Sven Lindqvist föddes den 28 mars 1932 och växte upp i älvsjö 
strax söder om Stockholms stad. Det är svårt att säga när han 
bestämde sig för att bli författare. Vid mitten av fyrtiotalet, året 
då han skulle fylla 14 år, började han hur som helst föra dagbok.19 
Snart skrev han även noveller och en och annan dikt för publi-
cering. Den tändande gnistan till hans första skönlitterära skriv-
erier tycks ha varit kamratkretsen vid Södra Latins gymnasium, 
där han började första ring hösten 1947.20 Södra Latin ut gjorde 
vid den här tiden en osannolikt kreativ miljö och fungerade i 
praktiken som plantskola för begåvningar på det kulturella om-
rådet. Särskilt framträdande verkar skolans litterära sällskap 
E.V. ( Enighet och Vänskap ) ha varit, en enkönad sammanslut-
ning av särskilt utvalda, unga begåvade gossar som inspirerade 
varandra och tillsammans läste, skrev och samtalade om littera-
tur. Bara genom att söka sig till den litterärt intresserade kret-
sen vid skolan kom Lindqvist under sin gymnasietid i kontakt 
med flertalet av de unga män som bara ett par år senare skulle 
överta den unga litterära parnassen i Sverige. I skolans litterära 
magasin Medan Lagrarna Gro publicerade Svenne Lindqvist – 
det var det namn han skrev under fram till juli 1952 – noveller 
och dikter. Under en kort tid var han dessutom redaktör för tid-
ningen.21 I februari 1949 vann han andra pris i aftontidningens 
och tidskriften Libertas novellpristävling för unga gymnasis-
ter.22 Våren 1950 blev han redaktör för aftonbladets skolspalt, 
och sommaren samma år skrev han för samma tidning reportage 
från USA, där han befann sig på en sex veckor lång resa som 
KfUm-stipendiat.23 Våren 1951 tog Lindqvist studenten ; han 
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reste med Tomas Tranströmer till Island och han träffade Cecilia 
Norman, som bara några år senare skulle bli hans hustru ( och då 
ta efternamnet Lindqvist ) och som han under decennierna som 
följde skulle arbeta, skriva och resa runt i världen tillsammans 
med. Som pacifist gjorde Lindqvist 1952 vapenfri tjänst vid ett 
kreosotverk i Närke, en upplevelse som skulle sätta spår i hans 
debutbok när den kom ut tre år senare. Under de följande åren 
arbetade han som sommarvikarie på Dagens Nyheter, läste lit-
teraturhistoria och filosofi på Stockholms universitet, reste med 
Cecilia till Grekland. Han skrev även in sig som medlem i Sveri-
ges socialdemokratiska arbetareparti.24

Under hela den här tiden läste han massor. Han skrev dess-
utom kritik, framför allt i syndikalistiska arbetaren, där Lasse 
Bergström var kulturredaktör, men efterhand allt oftare i Dagens 
Nyheter, där olof Lagercrantz erbjöd honom återkommande 
uppdrag. I En gift mans dagbok berättar Lindqvist att olof 
Lagercrantz vid en tidpunkt, förmodligen i slutet av 1954, er-
bjöd honom ”fast anställning på kultursidan som sin assistent”. 
Lindqvist avböjde emellertid ; han hade sedan länge beslutat sig 
för en annan bana : ”[ D ]et var inte redaktör jag ville bli utan för-
fattare. Hösten 1954 blev jag klar med min första bok”.25 Boken, 
Ett förslag, utkom på Bonniers förlag i april 1955.

—

om man får tro marshall Berman har ”det radikala avskiljandet 
av modernismen från moderniseringen”, det vill säga den litte-
rära institutionen från samhället i stort, sällan varit så iögonfal-
lande som under femtiotalet.26 Det gäller sannolikt för Sverige 
också, även om bilden är något motsägelsefull. Å ena sidan 
smittade rekordårens framstegstro av sig även på litteraturen 
och blev ett slags överideologi som inneslöt allt och alla, även 
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författarna. Å andra sidan repade sig moderniteten som ideolo-
giskt projekt aldrig helt och hållet efter andra världskriget, vilket 
förmodligen förstärkte de intellektuellas misstro mot hela fram-
stegstanken. Tendensen var dock att den litterära institutionen 
stärkte sin autonoma ställning efter kriget. De som forskat om 
den svenska fyrtiotalsmodernismen betonar gärna vilket genom-
slag som idén om konstens egenvärde fick vid den här tiden. 
Särskilt för lyriken gällde att dess formspråk blev alltmer spe-
cialiserat, dess metod – för att återge Gunnar Brandells samtida 
beskrivning – ”ett slags poetiskt chiffersystem”.27 Därmed blev 
också lyrikens språk alltmer av en intern angelägenhet. Dechiff-
reringen och tolkningen av dikterna blev en syssla för ett fåtal 
utvalda ; fyrtiotalet var logiskt nog decenniet då författarna 
blev sina egna kritiker.28 Enligt Erik Peurell är det också först 
vid denna tidpunkt, kring 1946–47, som man kan säga att det 
uppstod ”ett svenskt relativt autonomt litterärt fält i Bourdieus 
mening”.29 Under femtiotalet, då Sven Lindqvist samlade sig 
inför och inledde sitt författarskap, förstärktes denna autonomi 
ytterligare – en utveckling som påskyndades av att nykritikens 
närläsningsmetod fick stort genomslag både i akademin och, 
genom skribenter som Bengt Holmqvist, på dagstidningarnas 
kultursidor.

Som jag har för avsikt att visa i den här boken började emel-
lertid denna autonomi bland författarna själva alltmer framstå 
som ett problem. Visst hade litteraturen frigjort sig från beroen-
det av yttre instanser. men baksidan av det var att den inte i sam-
ma utsträckning som tidigare skrev in sig i ett självklart socialt 
sammanhang. Litteraturens kris vid den här tiden handlade med 
andra ord inte som några decennier tidigare om beroendet av en 
borgerlig publik, utan om den långt utvecklade autonomin från 
samma publik såväl som från andra, tidigare givna sociala sam-
manhang. Litteraturen – så uppfattade många det – hade vunnit 
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sin frihet på bekostnad av sitt inflytande på världen – på poli-
tiken till exempel, på den allmänna opinionen eller på männi-
skors drömmar. I sin strävan efter att odla sin specificitet hade 
litteraturen så till den grad kommit att bli ett alternativt värde till 
moderniteten att den inte längre självklart kunde sägas vara en 
del av den. Under femtiotalet restes det följaktligen allt oftare 
krav på litteraturen att den skulle vara ”engagerad”. Samtidigt 
var bakbundenheten total, varför det i regel stannade vid just 
uppmaningar.

En annan omständighet, som dock hör ihop med det ovan-
stående, var att ledande skikt i det svenska samhället verkade 
tämligen oberörda av eller till och med positiva till författarnas 
vunna oberoende, då det till stora delar oskadliggjorde dem. 
författarna fick gärna experimentera fritt, så länge de höll sig på 
sin kant och inte gav sig in i samhällsdebatten. Herbert Tingsten 
till exempel hade ingenting emot kultur, var rent av positiv till 
den – men han var noga med att kultursidorna inte skulle blanda 
sig i politiken. 

Situationen var inte helt olik den som framträder i Hesses ro-
man Glaspärlespelet, där skillnaden mellan det liv som levs i 
provinsen Kastalien och det som levs i den kringliggande na-
tionen till slut blir så stor att utbytet mellan de två världarna upp-
hör. Det bildas två separata samhällen utan inbördes kontakt. De 
får var sin historia, var sin kultur och tradition :

Det hände alltmer sällan att de unga männen ur Kastaliens elit frivilligt 

anmälde sig till skoltjänst extra muros eller att myndigheter och enskilda 

i landet anhöll om råd hos Kastalien, vars röst förr i världen man gärna 

hade lyssnat till [ … ]. om man jämförde Kastaliens bildningsnivå med lan-

dets, så märkte man att de ingalunda närmade sig varandra, utan snarare på 

ett olycksaligt sätt drogs ifrån varandra ; ju mer ompysslad, differentierad 

och ömtålig den kastaliska andligheten blev, dess mer frestades världen att 
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lämna provinsen åt sig själv, att betrakta den inte som nödvändighet och 

dagligt bröd utan som ett främmande element som man visserligen var en 

smula stolt över, liksom över en ålderdomlig skatt, som man tillsvidare inte 

ville ge bort eller vara av med, men som man gärna höll sig på avstånd ifrån 

[ … ]. medborgarnas intresse för livet i den pedagogiska provinsen och dess 

institutioner, särskilt glaspärlespelet, hade minskats i samma takt som kast-

aliernas intresse för landets liv och öde.30 

för kastalierna, åtminstone för romanens huvudperson Jo-
sef Knecht som med tiden uppnår mästarpositionen magister 
ludi, den högsta i Kastaliens hierarki, känns situationen alltmer 
obekväm. Det visar sig att den harmoniska och perfekta värld 
som han och andra kastalier inrättat åt sig innanför provinsens 
murar saknar både inflytande på och relevans för livet utanför 
Kastalien : ”Bortom provinsens gränser fanns det en värld och 
en existens som stod i motsatsförhållande till Kastalien och dess 
lagar, som inte gick jämnt upp i den rådande ordningen och räk-
ningen och inte lät sig bemästras och sublimeras av denna.”31 
Själva den andliga friheten, som provinsen en gång satt upp som 
mål för sig, börjar mer och mer upplevas som ett fängelse. Josef 
Knecht tvivlar snart till och med på glaspärlespelet, den stoltaste 
och mest ärofyllda av Kastaliens andliga övningar. Knecht var, 
skriver hans levnadstecknare, ”framme vid den gamla pinsam-
ma frågan : var detta spel verkligen det högsta, var det verkligen 
drottningen i andens rike? Var det inte trots allt till slut bara ett 
spel? Var det verkligen värt att man överlämnade sig helt åt det, 
ställde sitt liv i dess tjänst?”32

På samma vis kan man säga att den redan institutionaliserade 
form av litterär autonomi som en ny generation författare tving-
ades in i på femtiotalet, kunde upplevas som besvärande. Den 
frihet som vunnits genom etableringen av ett litterärt produk-
tionsfält, började för vissa författare paradoxalt nog kännas 
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klaustrofobisk. Problemet var tvehövdat : för det första innebar 
självständighetsförklaringen från den sociala världen att förfat-
tarna i stället gjorde sig beroende av den litterära traditionens 
egna regler och genrer, exklusiva skrivformer och sociala koder ; 
för det andra, och delvis som en följd av det förra, fick förfat-
tarna svårare att göra sig begripliga eller relevanta utanför det 
egna sammanhanget. friheten, skulle man kunna säga, hade 
förvandlats till ett fängelse, och författarna – de var fängelsets 
interner.

Ungefär sådana var förutsättningarna när Sven Lindqvist de-
buterade våren 1955.

—

Den här boken har i grunden två studieobjekt. Dels handlar den 
om Sven Lindqvists tidiga författarskap mellan åren 1955 och 
1962, en period under vilken han som sagt gav ut fem böcker : 
Ett förslag ( 1955 ), Handbok ( 1957 ), reklamen är livsfarlig 
( 1957 ), Hemmaresan ( 1959 ) och Praktika ( 1962 ). Dels handlar 
den om denna litteraturens och författarnas situation som jag här 
ovan har försökt att kort beskriva. Jag menar att denna situation, 
där författarna tenderar att känna sig som interner i ett fängelse 
med friheten som förutsättning, är av avgörande betydelse för de 
konstnärliga problem som Lindqvist, liksom flera av hans gen-
erationskamrater, ställer sig vid ingången till sitt författarskap. 
Den betyder även mycket för den riktning som hans, liksom 
hans kollegers, författarskap så småningom tar. Jag går nog så 
långt som till att påstå att ingen seriöst syftande författare på 
femtiotalet kunde ignorera denna situation, vilket också gör den 
till ett villkor för litterärt skapande vid tidpunkten.33

Där har vi, om man så vill, den här bokens bägge ”huvudper-
soner” : Sven Lindqvist och den litterära situationen. Jag öns-
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kar sätta dem i förbindelse med varandra, låta dem gå i dialog. 
framför allt handlar den här studien nämligen om mötet mel-
lan Sven Lindqvist och den moderna litteraturen. Det innebär 
att den förståelse som jag hoppas kunna skapa för Lindqvists 
författarskap såväl som för den litterära situationen, ska tjäna 
på att jag studerar fenomenen ihop. förståelsen av Lindqvists 
författarskap, det är min förhoppning, vinner på att jag belyser 
och analyserar det i relation till denna litteraturens och förfat-
tarens situation som jag har beskrivit, och förståelsen av denna 
situation fördjupas i sin tur – det är den stora fördelen med att 
uppehålla sig vid ett historiskt exempel – av att jag analyserar 
hur den visar sig i Lindqvists författarskap samt hur han hanterar 
och bearbetar den. 

Varför och vad? 

Idén till den här studien föddes 1999 då jag satt och arbetade 
med en artikelserie om det svenska kulturlivet. Den nedmonter-
ing av välfärdsstaten som den borgerliga alliansen i dag genom-
för hade på nittiotalet redan påbörjats av Socialdemokraterna. 
Arbetslösheten steg, de ekonomiska klyftorna ökade, klassam-
hället gjorde sig åter påmint. Vid samma tidpunkt fördes det i 
offentligheten flera samtal om kulturens och konstens ovärder-
liga roll i våra liv och i samhället. De mest skilda aktörer gjorde 
anspråk på kulturen. Affärsföretag ville förstärka sina varumärk-
en genom kultursponsring. Kulturpolitiker såg chansen att lägga 
kulturen på entreprenad och därmed slippa stå för kostnaden. 
för kommunpolitiker blev kulturen ett redskap i konkurrensen 
om turister och nya invånare, för borgerliga ledarskribenter ett 
sätt att höja sig över mängden. Akademiker såg chansen att göra 
karriär på att resa världen runt och hävda att ”allt är kultur” och 
därför lika värdefullt, medan teaterchefer hänvisade till folk-
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hälsoforskare som påstods ha funnit vetenskapliga bevis för att 
hög kulturkonsumtion ger god hälsa och långt liv. Ingen pratade 
konst ; ingen talade om det äkta uttrycket, om konst som drabbar, 
som får en att omvärdera livet eller tvingar en att ta ställning. 
Däremot fylldes kulturjournalistiken av prominenta gäster som 
minglade runt med ett glas bubbel i handen på vernissager och 
premiärfester. Kultur skulle vara festligt, lite glamouröst. Ju mer 
jag studerade kulturrapporteringen, desto tvivelaktigare syntes 
mig själva kulturen vara. 

Artiklarna publicerades i Västerbottens-kuriren. men jag var 
nedslagen. Var det inom ramarna för ett sådant kulturbegrepp 
jag själv skrev i tidningen? Desillusionerad förberedde jag mig 
på att aldrig någonsin mer skriva en rad som kunde omfattas av 
detta, för mig, motbjudande kulturbegrepp. Jag sökte mig till 
äldre litteratur i stället, läste Walter Benjamin och Theodor W. 
Adorno och noterade hur de tänkte kring konstens och kulturens 
framtid från den plats där de befann sig just då, det vill säga på 
tröskeln till den kulturindustriella epok som bredde ut sig efter 
andra världskriget och som av dagens tillstånd att döma inte har 
något slut. Jag sökte mig till sextiotalets litteratur, i hopp om 
att komma i kontakt med en tid då kultur också kunde betyda 
motstånd, omvärdering och tro på förändring av sakernas till-
stånd. Hur tänkte och resonerade man? Vilka slutsatser drogs, 
och vilka lärdomar fanns nu att dra så här i efterhand? Det var 
befriande att lämna samtidens kulturklimat och få möjlighet att 
tänka nytt utifrån ett annat sammanhang.   

En bok som gjorde stort intryck på mig var Sven Lindqvists 
Myten om Wu tao-tzu, utgiven 1967. Det som fascinerade mig 
mest var allvaret och den självklarhet med vilken författaren dis-
kuterade konstens uppgift i samhället. Det som gestaltas i Myten 
om Wu tao-tzu är visserligen författarens ( eller hans alter egos ) 
uppgörelse med en romantisk konstsyn, men det som egentli-
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gen aldrig ens är i närheten av att ifrågasättas är konstens själva 
betydelse. Konstnärens ansvar för sin konstutövning är givet då 
konst per definition är något viktigt, finns på allvar. Här var det 
inte tal om galor och premiärfester ; nu befann jag mig långt från 
det millenniumslut där kulturen i första hand fungerade som 
identitets- och klassmarkör. Det var ett sammanhang jag gärna 
vistades i ett tag.

Myten om Wu tao-tzu skulle kunna klassificeras som en hy-
brid mellan essä och bildningsroman. I essäns form rör den 
sig lätt och ledigt över stora kunskapsområden, växlar mellan 
analytiskt och expressivt språk. Den del av boken som är bild-
ningsroman berättar, i grova drag, om hur huvudpersonen ( som 
genom ett vanligt självbiografiskt läsarkontrakt identifieras med 
författaren själv )34 utvecklas från ung och naiv skönande i det 
svenska folkhemmet till kritisk, erfaren, världsmedveten inter-
nationalist.

Det kan låta märkligt med tanke på den dokumentaristiska, 
ibland journalistiska bana som han så småningom slog in på – 
men Lindqvist är en författare som i större utsträckning än man 
kan tro har låtit sig förföras av Hermann Hesses glaspärlespels-
vision.35 I Myten om Wu tao-tzu tar Lindqvist avstamp i sitt 
tidigare författarskap och likställer den konstsyn som genom-
syrar det med den andliga utopi som Hesse gestaltar i Glaspärle-
spelet. Särskilt från 1957 och några år framåt, i efterdyningarna 
av den hårda kritik som reklamen är livsfarlig möttes av, ska 
Lindqvist gång på gång ha läst Glaspärlespelet ; det var, skriver 
han, ”den enda bok som kunde suga giftet ur tidens ormbett”.36 
Det han hoppfullt sökte svaret på var ifall den kastaliska uto-
pin om ett sannare och helare liv kunde tillämpas på verkliga 
livet. Han säger sig ha ”älskat” denna utopi : ”Det är löftet jag 
älskat, det oerhörda löftet om ett för konster och vetenskaper ge-
mensamt inre rum, som man genom övningar och extaser skulle 



21

kunna tränga in i. [ … ] och innesluten i detta inre oändliga rum 
skulle människan slutligen bli människa.”37 Det imperativ som 
drev den unge Lindqvist var ett trotsigt non serviam, en vägran 
att erkänna världen och livet som det såg ut. men vägran hade 
också ett mål : ”Jag ville nå fram till den samtidighet i konst som 
är oberoende av dagen. Jag låste in mig.”38

Så beskriver alltså Lindqvist i Myten om Wu tao-tzu den läng-
tan som ledsagar honom genom hans tidiga författarskap. Det 
framgår samtidigt att det till stora delar är ett retoriskt grepp, 
ett sätt att förstärka den parallellism som råder mellan bokens 
Sven Lindqvist och Josef Knecht i Glaspärlespelet. Efter ett 
antal omvälvande upplevelser och konfrontationer med verk-
ligheten lämnar Josef Knecht en dag det andliga brödraskapet 
i Kastalien för att ge sig ut i världen. I Myten om Wu tao-tzu 
berättas på samma sätt om hur Lindqvist utsätts för några livs-
avgörande händelser, och på bokens sista sidor skriver han om 
de nya insikter som han då når fram till. Att det tidigare över 
huvud taget hade varit möjligt för honom att hänge sig åt sin 
romantiska konstsyn förklaras av den aningslöshet och allmänt 
utbredda framtidstro som behärskade femtiotalets intellektuella 
i Sverige. Världen höll på att förändras till en bättre plats, det 
var den allmänna åsikten – en rikare, rättvisare och mänsklig-
are plats. Tio år senare, när Myten om Wu tao-tzu skrivs, har 
den illusionen gått i kras. orättvisorna i världen blir fler och 
större. Västvärldens ekonomiska och politiska världsherravälde 
består. De sinande naturtillgångarna tillsammans med väntande 
befolkningsexplosioner kommer att leda till krig. Ur det per-
spektivet är det naivt och dessutom oansvarigt att inbilla sig 
att människans framtid hänger på hennes förmåga att tränga 
in i konsten. Liksom Josef Knecht vandrar från Kastalien ut i 
världen ska därför Sven Lindqvist i Myten om Wu tao-tzu först 
låsa in sig i sin konstdröm för att sedan, via ett antal omvälvande 
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upplevelser som öppnar hans ögon för världens elände, förstå 
nödvändigheten i att återvända till världen. ”Jag låste in mig”, 
skrev han. Texten fortsätter : ”och därinne byggde jag den kata-
pult som skulle slunga mig ut i världen. [ … ] Nu inser jag mitt 
beroende. Jag är en produkt av krafter utanför mig. om männi-
skan skall förändras så måste dessa krafter förändras. Det finns 
inget jag utan värld.”39

Dessa meningar är emblematiska för det så kallade politiska 
uppvaknandet bland författare på sextiotalet – inte bara genom 
det sätt på vilket de manar till delaktighet och kollektivt politiskt 
engagemang, utan även genom hur de framställer den konst-
närliga, individualistiska hållning som författaren bryter upp 
från. I ett specifikt avseende skiljer sig emellertid Myten om Wu 
tao-tzu från annan litteratur skriven under ”strömkantringens 
år”.40 Den är som framgått djupt dystopisk. framtiden är ett 
mardrömsscenario. Världen inte bara riskerar, den kommer att 
bli ett fascistiskt och rasistiskt helvete. folkmord väntar. Det är 
bokens bokstavliga innebörd ( som förstås samtidigt lämnar dör-
ren öppen för motsatsen, då det uppmålade scenariot lika gärna 
kan tolkas som en uppmaning till bokens läsare att försöka ändra 
utgången av historien ).41 Att döma av bokens slut gör det dock 
varken till eller från om författaren försjunker i estetiskt grubbel 
eller beslutar sig för att skriva om och aktivt bekämpa världens 
orättvisor. framtiden är förutbestämd. om inte annat så av enkla 
anständighetsskäl bestämmer sig Lindqvist ändå för att ge upp 
sin glaspärlespelsdröm och i stället vittna om världens eländiga 
tillstånd – ty, som han skriver, ”[ v ]ad är skönhet och harmoni, 
när man springer för livet mellan störtande murar?”42

Myten om Wu tao-tzu är som alla Sven Lindqvists böcker 
en moralisk skrift, en bok om skuld och ansvar. I centrum står 
konst närens arbete. Allting kretsar kring frågan om konstens 
funktion i samhället, om författarens ansvar. På den punkten 
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är också de som tolkat och värderat boken överens. Den forsk-
ning som bedrivits om Sven Lindqvists författarskap är liten, 
och även om den nästan uteslutande handlar om Myten om Wu 
tao-tzu inbegriper den alltifrån starkt moraliserande läsningar 
till analyser av bokens formella struktur.43 Dessa skillnader till 
trots förenas forskarna på ytterligare en punkt – och den är mer 
anmärk ningsvärd. Samtliga godtar de nämligen den beskrivning 
av Sven Lindqvists tidiga författarskap som förekommer i Myten 
om Wu tao-tzu. Enligt den beskrivningen skulle de tankar kring 
konst och litteratur som genomsyrar det tidiga författarskapet 
vara väsensskilda från dem som förorsakar uppbrottet i Myten 
om Wu tao-tzu. Visserligen visar Egon Andersson i sin givande 
och konsekvent utförda närläsning av boken på att det finns en 
kontinuitet, att till exempel den längtan efter en ”konst som bliv-
it handling och verklighet” som driver den yngre Sven Lindqvist 
faktiskt sammanfaller med vad den äldre författaren uppfylls av 
när han beslutar sig för att ta konsten med sig ut i världen.44 men 
även Anderssons tolkning utgår från den bild som ges i Myten 
om Wu tao-tzu, eftersom han i närmast nykritisk anda låter tex-
ten själv utreda förutsättningarna för sin tillkomst.

Lite märkligt är det att man på detta sätt har låtit Lindqvist 
själv stå för den auktoriserade tolkningen av sitt tidiga förfat-
tarskap. är det nämligen inte högst troligt, som jag har antytt, att 
Lindqvist i Myten om Wu tao-tzu förvanskar sanningen om sitt 
tidiga författarskap för att ge retorisk kraft åt sitt ”politiska upp-
vaknande” på sextiotalet? Vad jag kan se är det bara Lindqvist 
själv som pekat ut den möjligheten, vilket skedde i samband 
med att olle Carlsson i Ord & Bild 1973 anklagade honom för 
att aldrig på riktigt ha gjort upp med den ”självförädlingstankens 
aristokratiska idé” och de ”borgerligt humanistiskt-demokrat-
iska ideal” som skulle vara bestämmande för hans tidiga förfat-
tarskap.45 I sitt svar till Carlsson skrev Lindqvist att ”[ d ]en bild 
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av mitt tidigare författarskap som ’myten’ ger [ givetvis är ] ren-
odlad för att fylla en bestämd funktion i detta verk”. Eftersom 
Carlssons värdering av Lindqvists tidiga författarskap utgick 
från den bilden kunde Lindqvist i sin tur anklaga Carlsson för att 
denne ”alltför okritiskt [ hade ] accepterat ’mytens’ perspektiv på 
[ hans ] utveckling”.46

Bilden av Lindqvists tidiga författarskap lever alltså till stor 
del på hur författarskapet skildrades i Myten om Wu tao-tzu. 
Därifrån härstammar den officiella versionen. När jag för drygt 
ett decennium sedan satt och läste Lindqvists essäroman blev jag 
alltmer nyfiken på vad som dolde sig bakom den versionen. Jag 
läste Lindqvists tidiga böcker. Det jag såg var inte lätt att tyda. 
Visst syntes inflytandet från den romantiska konstsyn som skild-
ras i Hermann Hesses Glaspärlespelet – det gäller särskilt för 
Hemmaresan från 1959, men även för Praktika från 1962. ännu 
tydligare märktes emellertid influenserna från Vilhelm Ekelund 
( stilen, författarrollsproblematiken ) samt Henry David Thoreau 
( tanken om konsten som individuellt livsexperiment ). Det mesta 
var sig annars likt. Inte så mycket hade förändrats i Lindqvists 
författarskap, absolut inte så mycket som Myten om Wu tao-tzu 
gör gällande. Den speciella essäistik som blivit lite av Lindqvists 
signum som författare fanns där redan – såväl tankarna om den 
som det praktiska utförandet av den. men framför allt visade det 
sig att Lindqvist från dag ett i sitt författarliv hade ställt samma 
frågor om litteraturens uppgift som ställs i Myten om Wu tao-
tzu. Problemet hade uppenbarligen alltid sysselsatt honom, och 
det svar som presenteras i Myten om Wu tao-tzu fanns redan an-
tytt, som en av flera tänkbara lösningar på samma problem : hur 
litteraturen ska bli en kraft att räkna med utanför sig själv.

Allt detta väckte mitt intresse. Vad var då skillnaden? En 
väsentlig skillnad gick att finna i värderingen av framtiden ; ifall 
Myten om Wu tao-tzu är dystopisk skulle det tidigare förfat-
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tarskapet kunna klassas som utopiskt. Som jag ska visa i min 
studie, i synnerhet i del III, spelar det här utopiska draget, den 
grundläggande tron på en bättre framtid, på själva det moder-
na projektet, stor roll för vilken uppgift Lindqvist vågar ge lit-
teraturen i det moderna samhället. Under femtiotalet gav han 
litteraturen i uppgift att uppfylla modernitetens löfte, förverk-
liga drömmen om människans framträngande och fullbordande. 
Detta utopiska tänkande känns förstås helt främmande i dag. 
men det intresserade mig ; det sade något om tiden som passerat 
och om drömmarna som gått i kras. Vad var det i det svenska 
femtiotalets folkhem, i det litterära klimatet, i de erfarenheter 
Lindqvist hade gjort och den litteratur han låtit sig inspireras av 
som möjliggjorde denna dröm? Hur tänkte han? Eller var vä-
gen utstakad på förhand? Var det bara första etappen av en bild-
ningsresa som han redan på förhand beslutat sig för att gestalta 
genom sitt författarskap? Var det förutbestämt att han måste vis-
tas i sitt romantiska femtiotal för att med kraft kunna komma ut 
i sextiota let? Var det trots allt så som han skrev i Myten om Wu 
tao-tzu – att han måste låsa in sig i ett rum för att där inifrån 
bygga den katapult som skulle slunga honom ut i världen?

Dessa saker bestämde jag mig så småningom för att undersöka.

—

Jag har i avhandlingen inte haft några ambitioner att framhäva 
Sven Lindqvists författarskap eller hävda hans litteraturhistoris-
ka betydelse. även om det är fel att påstå att den här studien inte 
handlar om Sven Lindqvist vill jag understryka att mitt intresse 
aldrig har riktat sig mot honom specifikt. Det som från allra förs-
ta stund har intresserat mig är i stället utsikten att få renodla och 
diskutera en konstnärlig problematik, som råkar framträda med 
ovanlig tydlighet i hans författarskap. Jag har varit ute efter att 
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förstå vad denna problematik består i, hur Lindqvist förhåller sig 
till och söker vägar ut ur den. Just i det avseendet är föremålet 
för studien kanske ändå Sven Lindqvist, närmare bestämt hans 
litteratursyn. Denna litteratursyn är emellertid oupplösligt för-
bunden med det föränderliga historiska, sociala, kulturella och 
litterära sammanhang som den uppstår i. Därför är föremålet för 
studien i ännu högre grad den situation som Lindqvist verkar i ; 
det sammanhang och den historiska rörelse som verkar genom 
honom.

Syftet med avhandlingen är alltså att studera Sven Lindqvists 
litteratursyn, hur den presenteras, växer fram och visar sig 
i hans författarskap mellan åren 1955 och 1962. När jag talar 
om Lindqvists litteratursyn syftar jag egentligen inte på något 
annat än hans tankar kring vad litteratur är eller bör vara, hur 
han försöker bringa klarhet i frågan vad som är litteraturens 
och författarens uppgift samt hur han i sina böcker omsätter 
eller försöker omsätta dessa sina tankar i praktiken. Eftersom 
Lindqvist i huvudsak uttrycker sig som tänkande författar-
subjekt, inte genom fiktion och intrigbyggen, blir det min sak 
att återge detta tänkande, förstå det och ta det vidare. Jag har 
således föresatt mig att söka svar på följande :

för det första, vad får Lindqvist att över huvud taget ställa de 
här frågorna om litteraturens funktion och författarnas uppgift?

för det andra, hur besvarar han dem?
för det tredje, varför besvarar han frågorna som han gör?
Dessa frågor har jag burit med mig under avhandlingsarbetet. 

Eftersom delar av min undersökning i vissa avseenden, och fullt 
medvetet, är av det mer prövande än utredande slaget, blir mina 
svar inte alltid entydiga. Några argument går dock igen genom 
hela boken :

Den första frågan – vad får Lindqvist att alls ställa sina frågor? 
– leder mig in i en estetisk, historisk och litteratursociologisk un-
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dersökning av litteraturens och författarens situation vid den tid 
då Lindqvist inleder sitt författarskap. I anslutning till det driver 
jag tesen att institutionaliseringen av litteraturens autonomi vid 
det laget gått så långt att autonomin, i stället för att betraktas 
som en frihet, av många författare börjar upplevas både som en 
isolering från samhället i övrigt och som ett nytt slags beroende, 
närmare bestämt till den litterära institutionen i sig. friheten blir 
ett fängelse. författarna blir interner. Jag hävdar till och med att 
den här situationen blir så kännbar att författarna måste förhålla 
sig till den, vare sig de vill det eller inte ; den framstår på så sätt 
som ett villkor för litterär produktion vid tidpunkten.

min andra fråga – hur besvarar Lindqvist sina frågor? – hand-
lar om hur Lindqvist reagerar på den uppkomna situationen. Det 
finns flera svar på det. I hans tankar om essän, i hans fundering-
ar kring hur denna genre förhåller sig till andra litterära genrer 
och till verkligheten, söker jag ett svar. framför allt visar jag att 
Lindqvist genom hela sitt tidiga författarskap pendlar mellan att 
inta en romantisk diktarhållning, som bejakar idén om litteratur-
ens egenart och exklusivitet, och en pragmatisk hållning, som 
tvärtom revolterar mot litteraturens slutenhet och självtillräck-
lighet. I hans romantiska diktarhållning ingår samtidigt en stark 
modernitetskritik, på motsvarande sätt som hans pragmatiska 
diktarhållning rymmer ett bejakande eller åtminstone ett erkän-
nande av modernitetens värde. Vidare hävdar jag att Lindqvist 
i Praktika, det vill säga boken som avgränsar och sätter punkt 
inte bara för min avhandling utan även för den första fasen i 
Lindqvists författarskap, aktivt försökte formulera ett litterärt 
program som skulle förena de bägge hållningarna. Han kallar 
det ”frihetskonst”. Det är ett både avantgardistiskt och reform-
istiskt program, som på en och samma gång bejakar idén om 
litteraturens egenart och intar en försonande inställning till mo-
derniteten. Enligt detta litterära program ska det i framtiden inte 
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behöva råda några allvarliga motsättningar mellan litteraturen 
och moderniteten, mellan konsten och samhället.

Beträffande min tredje fråga – varför besvarar Lindqvist 
frågorna som han gör? – behöver i det här skedet egentligen bara 
sägas att den har fungerat som en garanti för att jag inte ska stud-
era författarskapet i ett historiskt vakuum. frågan har inverkat 
på min metod på så sätt att jag ideligen tvingats att försöka förstå 
Lindqvists motiv och drivkrafter i relation till utomtextliga 
sammanhang – femtiotalets tidsanda, det allmänkulturella och 
politiska klimatet, det litterära fältets premisser, och så vidare. 
I praktiken är det förstås hopplöst att hålla alla dessa samman-
hang aktuella samtidigt. När det ena utreds faller annat bort ; ut-
präglat teoretiska resonemang går till exempel inte alltid så bra 
ihop med historiska rundmålningar. Den framställningsform jag 
tillämpat, där förklarande och fördjupande sammanhang kom-
mer in ”organiskt” allteftersom i stället för att presenteras samlat 
i ett inledande kapitel, har möjligen den svagheten att läsaren 
måste ge sig till tåls : luckorna är flera och fylls inte alltid i där 
man förväntar sig det. Långt in i avhandlingen lyser exempelvis 
det svenska litterära femtiotalet med sin frånvaro. Lindqvist kan 
av den anledningen länge framstå som en solitär i sin samtid, 
som mer unik än han är – något som går stick i stäv mot min 
föresats att behandla honom som representativ för sin tids förfat-
tare. Just det litterära femtiotalet behandlas inte utförligt förrän 
i kapitel 5. Det finns med andra ord anledning att be läsaren om 
att ha tålamod.

Hur?

Innan jag inleder min undersökning vill jag bara säga ytterligare 
några ord om hur jag går tillväga, om min metod, samt om hur 
avhandlingen är upplagd.
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Den unge Sven Lindqvist intar en ganska säregen position 
i det litterära fältet. framför allt ska det betonas att han inte 
skriver fiktion i ordets vanliga betydelse. När Lindqvist skriver 
i första person singularis kan det ”jag” som framträder i hans 
texter alltså inte hanteras på samma sätt som när romanförfat-
tare eller, för den delen, självbiografiska författare i sina öppet 
eller dolt uppdiktade framställningar använder sig av jagberät-
tare. Utmärkande för Lindqvists texter är inte gestaltningen i fik-
tiv form utan i stället något jag skulle vilja kalla ett tänkande, 
och mycket tydligt upplever man som läsare att detta tänkande, 
vilket handlar lika mycket om tänkandet självt som om de teman 
det angriper, knyts till och struktureras runt det ”jag” som för 
ordet. Detta ”jag” – och det sammanhang det skapar – kallar jag 
i avhandlingen för Sven Lindqvist.

Det innebär alltså inte att jag förväxlar denna Sven Lindqvist 
med den biografiska personen som bär samma namn, inte heller 
hans påståenden om verkligheten med verkligheten eller det som 
han håller för sant med det som är sant. mer än ett egennamn är 
Sven Lindqvist för mig ett författarnamn och fyller därigenom 
en författarfunktion, i den meningen som michel foucault talar 
om i ”Vad är en författare?”. Som foucault skriver hör förfat-
tarnamnet ”inte hemma i befolkningsregistret”.47 Det har sna-
rare den mer abstrakta funktionen att avgränsa och klassificera 
texter och diskurser. ”författarnamnet synliggör att en viss dis-
kurs finns, och det hänvisar till den diskursens ställning inom 
ett samhälle och inom en kultur”, skriver foucault.48 Utifrån det 
skulle man alltså kunna säga att det finns en viss diskurs som bär 
författarnamnet Sven Lindqvist.

Självfallet är författaren en ideologisk konstruktion, ”en be-
stämd funktionsprincip med vars hjälp man i vår kultur avgräns-
ar, utesluter, utväljer”,49 men samtidigt ( och kanske just därför ) 
kan författarnamnet – det som håller ihop diskurserna – enligt 
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foucault fungera som ”en ingång till en historisk analys av dis-
kurserna” och dessutom göra det på ett kanske mer effektivt sätt 
än vad som annars är möjligt.50 Sättet på vilket diskurser ”fogar 
sig till de sociala relationerna” kan nämligen, enligt foucault, 
”dechiffreras på ett direktare sätt i författarfunktionens spel [ … ] 
än i de teman och begrepp som diskurserna använder”.51 Samma 
möjligheter till dechiffrering erbjuder enligt mig det ”tänkande” 
som pågår i det avgränsade universum som jag kallar Sven 
Lindqvists författarskap.

När jag i den här studien skriver om Sven Lindqvist avser jag 
således ingenting annat än ett författarnamn med just den klassi-
fikatoriska funktionen som foucault beskriver.

om jag skulle säga någonting om metoden, om sättet på vilket 
jag närmar mig det tänkande som pågår i Lindqvists författar-
skap, så är det följande : Jag har intresserat mig för vad som står 
på spel i Sven Lindqvists tidiga författarskap, och jag har kom-
mit fram till att vad hans texter mer än allt annat kretsar kring 
är frågorna om författarens situation och litteraturens uppgift. 
Utgångspunkten för dessa frågor är som jag har nämnt att det lit-
terära produktionsfältets långt drivna autonomi skapar en känsla 
av meningslöshet och instängdhet bland författarna : autonomin 
upplevs som ett fängelse. Jag närmar mig problemet essäistiskt, 
försiktigt undersökande. Det innebär att jag å ena sidan ”lever 
mig in i” den situation som Lindqvist tar avstamp i, jag tränger 
in i hans texter och försöker, så gott det går, se på världen och 
på litteraturen med hans ögon. Å andra sidan strävar jag – vilket 
både låter motsägelsefullt och delvis är det – efter att distansera 
mig från Lindqvists tänkande, studera det utifrån, överblicka det 
och sätta det i samband med sådant som han inte själv noterar. 
Jag tänker med Lindqvist, skulle man kunna säga ; jag avlyssnar 
och återger hans tänkande ( vilket jag såklart inte kan göra till 
fullo ) och samtidigt tillför jag mitt tänkande till hans tänkande – 
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och på så vis tar jag mig om inte alltid längre så i alla fall någon 
annanstans än Lindqvist själv. Det är en fråga om perspektivför-
skjutningar : närsynt tar jag rygg på Lindqvist, skuggar honom, 
och med vidvinkelsyn betraktar jag honom, reflekterar över det 
jag ser.

Det är med andra ord inte så enkelt som att jag är subjekt i 
min undersökning och Lindqvist mitt studieobjekt. Rörelsen 
går även i motsatt riktning : Lindqvists tänkande tar stundtals 
över, gör sig självt till subjekt, mig till objekt. Han talar genom 
mig, jag genom honom. Denna metod kan möjligen beskrivas 
med hjälp av den dialektik som råder mellan Adornos begrepp 
Nachahmung ( ”imitation” ) och zweite reflexion ( ”andra reflek-
tion” ).52 Anders Johansson återkommer vid ett flertal tillfällen 
till dessa begrepp då han skriver om Adornos essäistiska me-
tod för tolkning av konstverk. Nachahmung beskriver Johans-
son som ”ett slags mimetiskt inkännande i verket”, ett sätt ”att 
göra dess inre processualitet rättvisa genom imitation ; att som 
erfarande subjekt låta objektet drabba en, forma ens subjektiv-
itet”. Zweite reflexion handlar i stället om att ”man tillför ett 
begreppsligt tänkande till konstverket”, att man ”bänder isär det 
och reflekterar över det, snarare än känner sig in i det”.53 Dessa 
två tolkningsförfaranden är samtidigt dialektiskt oskiljaktiga 
från varandra : ”eftersom verket redan från början är en form av 
tänkande – en första reflektion – är kritikerns andra reflektion i 
sig en sorts imitation”, skriver Johansson.54 Påståendet har kan-
ske ännu större giltighet i fallet Sven Lindqvist än i andra sam-
manhang, då hans ”tänkedikt” kan sägas bestå av reflektioner så 
till den grad att till och med klassificeringen av den som konst 
blir problematisk.55 Å andra sidan är ju även Lindqvists tän-
kande ett slags imitation både av andras tänkande ( t.ex. Vilhelm 
Ekelunds och Henry David Thoreaus ) och av det han  tänker 
kring. Det dialektiska förhållandet mellan Nachahmung och 
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zweite reflexion skulle således lika gärna kunna uttryckas på det 
motsatta viset. med en parafras på det ovanstående citatet kunde 
man säga, att eftersom Lindqvists reflektioner redan från början 
är en form av imitation, är min imitation av hans reflektioner i 
sig en sorts andra reflektion. Det stämmer för övrigt bättre med 
hur jag vill beskriva min metod.

men vad är det slutligen som gör det relevant att tillämpa 
ett sådant här tolkningsförfarande på en enskild författare och 
dennes verk? motivet bakom mitt tillvägagångssätt hänger bland 
annat ihop med det som foucault tog upp, det vill säga att under-
sökningar av hur olika diskurser och ideologier processas i det 
sociala har förutsättningar att visa sig särskilt fruktbara i studier 
av författarfunktionen. I avhandlingen har jag försökt att både 
betrakta och behandla författaren Sven Lindqvist som en kors-
väg. författaren Sven Lindqvist är som sagt inte identisk med 
den biografiska personen Sven Lindqvist, han är inte heller en 
avspegling av det samhälle han lever i, inte en roll eller position 
i det litterära fältet. Eller rättare sagt : han är allt detta på samma 
gång. författaren Lindqvist liksom dennes litterära verk är en 
korsväg där samtliga dessa krafter möts, där historierna bakom 
såväl författaren som den biografiska personen Sven Lindqvist, 
det samhälle de båda verkar i och den eller de positioner de intar 
i det litterära fältet bryts mot varandra. Personliga, politiska och 
estetiska krafter kämpar om inflytande över hans texter – text-
erna blir skärningspunkter där dessa krafter konfronteras med 
varandra och just därför synliggörs. Både författarrollen och lit-
teraturen är i sig resultat av en konfrontation som kan härledas 
ur det litterära fältets relativa autonomi : när sociala och histor-
iska krafter möts i litteraturen uppstår per automatik en särskild 
sorts konflikt. Eftersom konflikten uppstår måste dessa krafter 
processas och bland annat bli tematiskt stoff. och eftersom de 
processas och blir tematiskt stoff träder de i dagen.
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Hur en enskild författare processar dessa konflikter, var-
för processen tar sig olika uttryck hos olika författare eller hos 
en och samma författare vid olika tillfällen, är förstås en svår 
fråga, alldeles för komplex för att jag på allvar ska försöka ge 
mig på att utreda den här. Pierre Bourdieus habitus-begrepp 
utvecklades en gång som ett försök att hantera just det förhål-
landet att samhälleliga strukturer processas på subjektiva sätt. I 
enlighet med habitus-begreppet skulle författarfunktionen Sven 
Lindqvist kunna beskrivas som ett system av dispositioner som 
intar en posi tion, vilken i sig är överdeterminerad ( bl.a. genom 
det litterära fältets autonoma ställning ) och vilken i sin tur både 
påverkar och påverkas av det system av dispositioner ( Lindqvists 
habitus ) som intar den. Att en författare skriver, tänker, upplever 
och processar saker på ett visst sätt ska således inte förstås mot 
bakgrund av vare sig en sorts ”personlighet” eller några ”yttre 
omständigheter”, utan som utfallet av ett möte mellan författa-
rens habitus och de sociala sammanhang vederbörande vistas 
i. Det är också min inställning : i friktionen som uppstår i detta 
möte framträder ett författarskaps grundproblematik, liksom de 
historiska och sociala krafter som författarskapet både är ett ut-
tryck för och förhandlar med.

—

Avhandlingen innehåller tre delar utöver den här inledning-
en och en epilog. Del I ( ”Startpunkten” ) som följer närmast, 
består av två kapitel. I kapitel 1 skriver jag om hur Lindqvist 
framträder som författardebutant, vilka frågor och problem han 
griper tag i, vilken sorts författare han tycks vilja bli. Jag för 
också ett kritiskt resonemang om var och när författarskapet 
egentligen inleds och hur jag tar mig an det. I kapitel 2 riktar jag 
in mig specifikt på den fråga som mer än andra ligger till grund 
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för Lindqvists författarskap, det vill säga frågan vilken funktion 
litteraturen har eller skulle kunna tänkas få. Jag försöker reda 
ut bakgrunden till den frågan, förstå varför han alls ställer den, 
varför den blir så angelägen. Det är framför allt här jag under-
söker historien bakom den situation som jag menar att Sven 
Lindqvists författarskap både tar utgångspunkt i och blir ett svar 
på, det vill säga upp levelsen att litteraturens autonomi har slagit 
över i isolering, att friheten har blivit ett fängelse och författarna 
fängelsets interner. Kapitlet är förmodligen det mest utpräglat 
teoretiska i avhandlingen. även om både Lindqvist och det lit-
terära femtiotalet långa stunder lyser med sin frånvaro är diskus-
sionen som jag för i kapitlet av avgörande betydelse för den läs-
ning jag sedan gör av hans tidiga författarskap. Kapitlet innehåller 
dessutom vissa metodologiska resonemang, ett teoreti serande 
över mitt eget sätt att förstå och närma mig litteratur.

Resten av boken består av olika försök att teoretiskt reflektera 
över, förstå, återge och analysera hur Lindqvist förhandlar med 
och försöker lösa den beskrivna situationen. finns lösningen i 
den litterära formen? Del II ( ”Essän” ) innehåller endast ett kapi-
tel. Där – i kapitel 3 – studerar jag Lindqvists försök att ge essän, 
eller tänkedikten, en betydelsefull roll i sammanhanget. Jag för 
ett genreteoretiskt resonemang om essäns osäkra ställning mel-
lan det som brukar kallas skönlitteratur och det som brukar gå 
under beteckningen sakprosa eller facklitteratur. Jag diskuterar 
Lindqvists försök att etablera essän som litterär konst form. 
framför allt försöker jag förstå hur den specifika essäform han 
vill göra till sin skulle kunna fungera som en tänkbar flyktväg ut 
ur det fängelse som litteraturen blivit. 

Del III ( ”framtidskonsten” ) består av tre kapitel som alla 
hand lar om hur han på olika sätt söker svar på frågan vad som 
skulle kunna ge litteraturen den kraft och den funktion han 
 önskade att den hade. Jag hävdar där att han laborerar med och 
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växelvis erbjuder två till synes oförenliga lösningar på problem-
et. I kapitel 4 undersöker jag hans romantiska lösning. Genom 
den gör han sig lojal mot den litterära traditionen och intar en 
tydligt modernitetskritisk hållning. I kapitel 5 skriver jag om 
vad jag kallar hans pragmatiska lösning på problemet. Den går 
i korthet ut på att litteraturen och författarna måste ta sin allt-
mer marginaliserade ställning i samhället på allvar och försöka 
återknyta kontakten med verkligheten och läsarna. Vid sådana 
tillfällen intar Lindqvist en kritisk hållning till den litterära in-
stitutionen samtidigt som det modernitetskritiska tonläget skru-
vas ner och rent av blir försonligt. I kapitel 6 visar jag sedan 
hur Lindqvist så småningom i Praktika formulerar ett litterärt 
utopiskt program – ”frihetskonst” – som verkar vara avsett att 
förena de till synes motstridiga svar som han fram till dess lyck-
ats ge på frågan om vad som bör vara litteraturens uppgift.

I epilogen, slutligen, plockar jag upp några lösa trådar och 
ställer framför allt frågan varför Lindqvist i sitt senare författar-
skap övergav den konst- och samhällsutopi som han hade arbetat 
sig fram till med boken Praktika.

—

Till sist några ord om formalia.
för att undvika en alltför otymplig notapparat har jag valt att 

göra sidhänvisningar till Lindqvists böcker i den löpande bröd-
texten. ( Det gäller dock bara hans fem första böcker, de som 
han skrev under den studerade perioden. ) Hänvisningarna sker 
i parenteser i direkt anslutning till citat, och böckerna är förkor-
tade EF, Hb, r, Hr och P.56

När jag refererar till utländsk skön- eller facklitteratur har jag 
i den mån som det finns svenska översättningar valt att hänvisa 
till dem, annars till originalen.
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Citat i brödtexten är alltid på svenska. I de fall då jag inte haft 
tillgång till någon auktoriserad svensk översättning är det jag 
själv som står för översättningen, och då återfinns originalcitatet 
i anslutande not.

Korta avsnitt i boken, främst från kapitel 3, har tidigare publi-
cerats i Glänta 2011 :3-4. 



I

Startpunkten

Kanske har det slagit er att de tankegångar som vi 
just ska till att avsluta bara förelägger författaren ett 
krav, kravet att han ska tänka efter, reflektera över sin  
funktion i produktionsprocessen. 

– Walter Benjamin1
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”Det klagas ibland över att somliga företal gör det onödigt att 
läsa själva boken” ( EF, 125 ). 

Så står det alldeles i slutet av ”företal” – Sven Lindqvists 
förord till debutboken Ett förslag från 1955. Det anmärknings-
värda med utsagan är att den står att läsa på sidan 125. först 
då, när drygt tre fjärdedelar av boken avverkats, sätter Lindqvist 
punkt för sitt förord. förordet kan då sägas ha blivit själva bok-
en, ett intryck som förstärks av att de återstående 40 sidorna 
mest består av spridda anteckningar, aforismer, utvikningar och 
tankespår, som verkar ha silats fram ur och lösgjort sig från den 
huvudtext som är förordet.

man skulle ju också kunna säga att det inte blev någon debut-
bok, bara ett förord. Ett förslag handlar kanske i första hand om 
en annan bok, den som Lindqvist egentligen hade velat skriva. 
Han blir emellertid så till den grad utförlig i beskrivningen av 
denna andra bok att den snart gjorts överflödig.

Det skulle kunna kallas ett misslyckande eller haveri – om nu 
inte författaren var så snabb att återta kontrollen över sin text. 
Självklart ska man komma till saken och börja någon gång. 
men, avslutar Lindqvist till sist sitt överdimensionerade förord, 
”vem skulle inte vilja kunna redan i förväg göra alla sina böcker 
onödiga genom ett företal!” ( EF, 125. )

Nu vet vi att Lindqvist i verkligheten fortsatte att ge ut böcker 
även efter Ett förslag. Jag vill argumentera för att debut boken 
inte bara ska betraktas som ett förord som lyckades bli en bok 
i egen rätt, det vill säga avslutad och tillräcklig, utan även, 
märkligt nog, som ett förord till de böcker som sedan skulle 
följa. På lite avstånd tror jag att man utan vidare kan betrakta 
Lindqvists författarskap som en enda lång bok med Ett förslag 
som förord.

Eller som startpunkt. men om denna startpunkt måste det i 
så fall sägas att den arrangerats av författaren själv. Jag skriver 
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det därför att jag vill betona att även ett författarskap i dess hel-
het, inte bara de enskilda verken, i någon mening kan sägas vara 
skapat, iscensatt, eller arrangerat som en berättelse. och i den 
arrangerade berättelsen som är Sven Lindqvists författarskap 
framställs alltså Ett förslag som startpunkten.

Här i undersökningens första del ska jag försöka peka ut de 
beståndsdelar i debutbokens litterära förslag som anger tonen för 
Lindqvists fortsatta författarskap. Jag tänker ge prov på vad för 
slags författare Lindqvist en gång ville bli, och hur han argument-
erade för det. Genom att lyfta fram ett par teman och undertexter 
i debutboken, och i mottagandet av den, ska jag i kapitel 1 försö-
ka ge en översiktlig bild av Lindqvists litterära program, på vilket 
sätt det kan sägas ha startat och hur han genom det positionerar 
och specialiserar sig som författare. I kapitel 2 ska jag diskutera 
vad detta program mer specifikt tar utgångspunkt i för fråga, det 
vill säga Lindqvists fråga om litteraturens funktion och uppgift. 
framför allt hoppas jag kunna reda ut förutsättningarna för den 
frågan, skälen till att han över huvud taget ställer den.

1.
Sven Lindqvists

ursprungliga förslag

även om det nu förhåller sig så att Lindqvists debutbok vill bli 
igenkänd som den egentliga startpunkten för författarskapet, kan 
det ifrågasättas om det är så lämpligt att även jag behandlar den 
så. Det finns olika sätt att tänka kring detta ”var någonting bör-
jar”, och det sätt man väljer att agera efter kommer sannolikt att 
påverka slutresultatet.

Låt mig ändå försöka börja där, i debutboken.
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Hur börjar det?

Ett förslag utkom som sagt 1955, samma vår som författaren 
fyllde 23 år. Eftersom han var en ung man med allvarliga lit-
terära ambitioner tillskrev Lindqvist förstås mottagandet av sin 
debutbok stor betydelse. Det var nu han för första gången skulle 
få sin duglighet som författare bekräftad, det var nu han skulle 
inneslutas i eller uteslutas från den litterära gemenskapen, ja helt 
enkelt få ett kvitto på om den, kanske livslånga, författarkarriär 
han planerat för och drömt om hade utsikter att förverkligas. 
Precis så stor symbolisk och reell betydelse har författardebuter 
ofta haft i litteraturhistorien ; de har fungerat som initiationsriter 
för blivande författare.2

för Lindqvists del innebar denna initiationsrit inga större 
problem – hans debut får rent av betraktas som lyckad. I varje 
fall vann han det allmänna erkännande som visade att det lit-
terära etablissemanget välkomnade och tänkte räkna med honom 
på allvar som författare. ”med sin debutbok rycker [ … ] Sven 
Lindqvist till sig en tätplats bland de yngsta författarna”, lät det 
till exempel från Birger Christoffersson i Stockholms- tidningen, 
och i arbetarbladet utnämnde ove Sandell Ett förslag till ”en av 
de få verkligt intressanta debutböckerna under 50-talet”.3 Dess-
utom kostade recensenterna på sig att identifiera det säregna hos 
den nya författaren, sådana speciella egenskaper i Lindqvists 
stil och ämnesval som gav en fingervisning om vilken roll han 
fortsättningsvis kunde förväntas spela i svensk litteratur. Således 
imponerades de i första hand av den debuterande författarens 
handlag med de essäistiska och aforistiska genrerna samt av 
hans djupa allvar och hans mod att framträda som moralist i en 
tid då ingen förväntade sig sådant av författarna.4

En framgångsrik debut, skulle man kunna säga – där Lindqvist 
lyckades övertyga kritikerna om det legitima i sina förevisade 
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litterära planer. med denna debut skulle framställningen av 
Lindqvists litterära projekt kunna ta sin början.

men det finns en förhistoria också. om man studerar den inser 
man att våren 1955 egentligen bara var tidpunkten för det första 
officiella erkännandet av ett författarskap som Lindqvist hade 
planerat för och inlett långt tidigare. Som jag nämnde i inled-
ningen rörde sig Lindqvist redan i slutet av fyrtiotalet, under sin 
gymnasietid, i en utpräglat litterär miljö, nämligen i det litterära 
kotteri av unga män som hade sitt centrum vid Södra Latins 
gymnasium i Stockholm. Där gick samtidigt med Lindqvist en 
rad med tiden mer eller mindre bemärkta litteratur- och kultur-
personligheter som Tomas Tranströmer, Lasse Bergström, Clas 
Engström och Bo Lindblom. Tillsammans bildade de Södra La-
tins litterära sällskap E.V., och med tiden skulle deras entusiasm, 
litterära bidrag och redaktionella insatser även möjliggöra stor-
satsningar som Medan Lagrarna Gro, en rikstäckande, förlags-
finansierad litterär tidskrift öppen endast för gymnasister, och 
Femtital, en litterär kalender med ambitionen att bli för det nya 
decenniets författargeneration vad 40-tal och Utsikt hade varit 
för fyrtiotalisterna.5 Att det inte rörde sig om gymnasisttidningar 
vilka som helst framgår när man bläddrar i dem. Slår man till ex-
empel upp det andra numret 1949 av Medan Lagrarna Gro sam-
las där skribenter som Hans Björkegren, Erik Blomberg, Clas 
Engström, Kjell Espmark, Bo Grandien, Bo Lindblom, Göran 
Palm och Tomas Tranströmer.6 I följande nummer kan man läsa 
att redaktionen består av Lasse Bergström, Inga-Lill Björkman, 
Bo Grandien, Jan Hirschfeld, Tomas Tranströmer – och med 
Clas Engström som ansvarig utgivare. I samma nummer pub-
licerar Svenne Lindqvist en novell och det meddelas att Göran 
Palm vunnit tidningens ”essaypristävling” ( även om han bara 
tilldelas andra pris, då juryn inte ansåg att något inskickat bidrag 
var bra nog för att erhålla första pris ).7 Lindqvist publicerade vid 
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den här tiden huvudsakligen noveller, något han tycks ha övat 
sig i att skriva ända sedan fjortonårsåldern, då han – om man 
vågar lita på en upplysning i En älskares dagbok – lär ha satt i 
system att i sina klasskamraters namn sända in berättelser till 
tidningen Fickjournalen.8 Hans försök i den essäistiska genren 
verkar vara av senare datum, men som jag nämnt fick han från 
det ögonblick då han övertog redaktörskapet för aftonbladets 
skolspalt ”Vi och vårat plugg” åtminstone möjlighet att öva sig 
i att skriva reportage. Som jag också nämnt verkade han de föl-
jande åren fram till bokdebuten som kritiker, först på arbetaren, 
vars kultursida vid den här tidpunkten tillhörde den nya förfat-
targenerationens viktigaste organ, efterhand allt oftare i Dagens 
Nyheter, där olof Lagercrantz gjorde honom till tidningens 
främsta bevakare av nyutgivna reseskildringar.9

Det räcker med en kort redogörelse som denna av Lindqvists 
tidiga litterära engagemang för att man ska förstå att han redan 
före sin bokdebut hade hunnit förbereda sig ganska väl, och i 
viss mån också gjort sig ett namn som författare. Han inte bara 
förberedde sin debut, man skulle kunna påstå att Lindqvist rent 
av inledde sitt författarskap i tidningar som arbetaren och Dag-
ens Nyheter, inte minst eftersom flera av de artiklar han skrev där 
senare skulle ingå i bara obetydligt reviderad form i Ett förslag.

men den viktigaste lärdomen att dra av dessa författarbio-
grafiska noter är nog inte att startpunkten för Lindqvists litterära 
projekt borde sökas längre tillbaka i hans levnadslopp, utan sna-
rare att det är svårt att finna en sådan startpunkt över huvud ta-
get. Däremot kan man ana sig till vad det betydde för Lindqvist 
att han hade möjlighet att i offentligheten förbereda och påbörja 
sitt författarskap långt innan det officiellt inleddes med debut-
boken samt att han fick tillfälle att göra det i en så utpräglat lit-
terär miljö som var fallet. man kan vara säker på att den kunskap 
han genom sin litterära bakgrund skaffade sig om det litterära 
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fältets spelregler – till exempel kunskapen om den stora symbo-
liska investering en debutbok måste vara, och vad för slags lit-
terära investeringar det mer exakt kunde vara värt att göra – fick 
stor betydelse för hur Ett förslag utformades. Lindqvists förfat-
tarpersonlighet – eller hans habitus, för att tala med Bourdieu – 
var vid tiden för debuten redan formad av det litterära fältet. Det 
är detta som gör det omöjligt att finna den absoluta startpunk-
ten för Lindqvists författarskap, hans ursprungliga projekt. man 
måste nämligen anta att själva utgångspunkten för det författar-
skap han inledde redan var resultatet av en förhandling med det 
litterära fältet.10

Jag vill göra en metodologisk poäng av detta. I konstens 
regler anklagar Pierre Bourdieu Jean-Paul Sartre för att genom 
sitt filosofiska verk Varat och intet från 1943 ha underhållit den 
transcendentala myten om att ett författarskap, och det sätt ett 
författarskap utvecklas på, alltid kan härledas tillbaka till ett 
”ursprungligt projekt”, det vill säga till ”den fria och medvetna 
handling genom vilken skaparen tilldelar sig sitt livsprojekt”.11 
från Bourdieus kultursociologiska ståndpunkt framstår detta 
”ursprungliga projekt” som en monstruös och självdestruktiv 
uppfinning. Han förklarar varför :

med hjälp av denna myt, som ligger till grund för tron på den oskapade 

”skaparen” ( som förhåller sig till habitusbegreppet som första mosebok 

till Darwins utvecklingsteori ), skriver Sartre in i varje människas upphov 

och tillvaro ett slags fri och medveten självbestämmelse, ett ursprungligt 

projekt utan ursprung som innesluter alla framtida handlingar i ett första 

och fullkomligt fritt val, och som genom detta transcendentala förnekande 

definitivt rycker dem undan från all vetenskaplig analys.12

Den här föreställningen om ett ”ursprungligt projekt” påminner 
i själva verket mycket om en av den biografiska förståelsens un-
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derförstådda utgångspunkter, nämligen den att ”livet är organ-
iserat som en berättelse och att det utvecklas från ett ursprung, 
som på en och samma gång ses som startpunkt och som en 
grundläggande orsak eller, bättre uttryckt, en alstrande princip, 
fram till ett slut som samtidigt är ett mål”.13 Den utgångspunkt-
en bör ifrågasättas om man vill skaffa sig en djupare förståelse 
av Sven Lindqvists författarskap. Det växer fram enligt en bra 
mycket mer komplicerad princip, vilken endast i mycket liten 
utsträckning tar hänsyn till författarens ursprungliga planer med 
sitt skrivande, med sitt liv.

Dessa varningar till trots måste den här studien ta sin utgångs-
punkt någonstans. Jag har valt att studera Lindqvists förfat-
tarskap som summan av hans utgivna böcker, delvis med mo-
tiveringen att det är en författar- snarare än en livsgärning jag 
analyserar, och jag har bestämt mig för att följa detta författar-
skap kronologiskt med början i debutboken. Där har vi i sam-
manfattning den här studiens utgångspunkt och en av dess me-
todologiska förutsättningar.

Att under dessa givna förutsättningar följa Lindqvists förfat-
tarskap ger en märklig upplevelse. Som läsare är det nämligen 
svårt att komma ifrån känslan – hur konstruerad den än är – att 
man tar del av ett enhetligt och väldigt genomtänkt projekt, av en 
undersökning som först presenteras, därefter fördjupas och drivs 
framåt mot en väntande slutsats. Lindqvist bygger ett författar-
skap, där varje ny bok tycks ta vid där föregående slutade. Så 
upp lever sig läsaren vara inbjuden till en resa, vars slutdestination 
tills vidare inte går att bestämma men som med tiden ska få sin 
logiska förklaring av hur den startade. Det framkallar den känsla 
av kontinuitet som kanske utgör den verkliga nerven i Lindqvists 
författarskap, när man tar del av det i dess helhet. även om det 
med Bourdieus ord inte existerar något ”ursprungligt projekt 
utan ursprung” lyckas Lindqvist, genom själva sitt författarskap 
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men också genom kommentarer i intervjuer och artiklar, skapa 
en illusion om att det i hans fall gör det.14

Så jag återvänder dit, till debutboken.

Debutens förutsättningar och utsagopositioner

Utmärkande för Ett förslag är att den saknar intrig i konven-
tionell mening. författaren avhandlar en rad litterära, moraliska 
och existentiella frågor var för sig och på en ofta sakligt argu-
menterande prosa. för den skull saknas inte litterära gestaltning-
ar. även om författaren inte skapar några egna karaktärer eller 
hittar på de miljöer varigenom bokens frågeställningar belyses, 
orienterar han sig likafullt i fiktiva landskap. Så får till exem-
pel Krilon och Tollius i Eyvind Johnsons romansvit från bered-
skapsåren och furst mysjkin i fjodor Dostojevskijs roman 
 idioten stå som grundmaterial till Lindqvists funderingar om 
värdet av att litteratur vågar vara skamlöst ärlig respektive var-
dagligt oskuldsfull. I första hand är det emellertid Lindqvists 
egna intresseområden och erfarenheter som präglat tematiken i 
Ett förslag. men vilken är denna tematik, vad kan debutboken 
sägas handla om?

man kunde börja med att lokalisera de positioner eller 
belägenheter varifrån debutens olika utsagor görs. Då blir det 
genast intressant att nämna den geografiska plats som författaren 
uppenbarligen vistas på när han skriver stora delar av sin bok. 
författaren till Ett förslag är vapenvägrare och tjänstgör av den 
anledningen som vapenfri värnpliktig vid kreosotverket i Åsbro 
utanför Hallsberg i Närke.15 Kvällstid sitter han på förläggning-
en och skriver ned sina betraktelser över liv och dikt. Beslutet 
att vapenvägra föranleder honom att skriva en hel del om sin – 
vid den här tiden – pacifistiska övertygelse.16 med den vapenfria 
tjänstgöringen följer även en arbetserfarenhet, vars betydelse 
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inte ska hänföras så mycket till den fysiska upplevelsen av att 
uträtta kroppsarbete som till det faktum att det ger honom till-
fälle att träda ut ur böckernas värld och komma det praktiska 
livet nära. om inte förr så blir författaren från och med detta 
ögonblick någon som lägger stor vikt vid tillvarons praktiska 
sida, vid hur saker och ting verkligen går till. Det är de praktis-
ka färdigheterna som fascinerar honom. En längre beskrivning, 
som ger läsaren den till synes banala upplysningen hur det går 
till att staga en telefonstolpe, slutar så här :

Nu plockar man bort kilhuset ur en sträckskruv och trär den i pålringen bred-

vid lyftblockets krok. Staglinan böjs runt kilen och kilhuset förs över kil och 

lina så att tampen kommer på ryggsidan. Nu pumpas lyftblocket och staget 

spänns. Kilhuset träs tillbaka på sträckskruven och fästes med dubbelmutt-

rar, men de får inte dras mer än sju centimeter ned på skruven. Har allt gått 

bra kan spänngroda och lyftblock tas bort. men först najas tampen på två 

ställen, bits av mellan najningarna, och najas fast vid linan. ( EF, 60 f. )

för en lekman framstår denna beskrivning som tämligen 
svårtillgänglig. Det är inte utan att man förvånas över det, då 
Lindqvist i övrigt är mån om att vara pedagogisk och tillgänglig. 
Jag tror emellertid inte att han är ute efter att briljera med sina 
sakkunskaper, snarare vill han påminna om vilken stor skick-
lighet och närmast mystisk kunskap som ligger dold i prakt-
iska handlingar. Inte helt överraskande leder beskrivningen 
av hur man stagar en telefonstolpe över i en teori om diktens 
förhållande till verkligheten, en teori i vilken verkligheten kan 
sägas ha övertagit de egenskaper som traditionellt förknippas 
med dikt. Den har gjort så genom att helt enkelt överträffa, eller 
åtminstone bli likvärdig med dikten i fråga om mystik. Jag är 
öppen för att tänka mig det så, att det konstnärliga engagemang 
med vilket Lindqvist inleder sitt dokumentaristiska författarskap 
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förutsätter att han först lyckats komma så långt i sina försök att 
mystifiera verkligheten, att fiktionsdiktningen i jämförelse fram-
står som banal.17 ”Jag kom ingen vart med tillvaron förrän jag 
började se den som dikt”, skriver Lindqvist hur som helst ( EF, 
61 ). Så påbörjar han beskrivningen av den poetik som blir så 
framträdande i hans tidiga författarskap. Enligt den bör dikten 
och författaren underordna sig verkligheten, bli dess tjänare : 
”Den som visste hur allting går till skulle inte behöva hitta på. 
Verkligheten är den store diktaren. Vår sak är att vara upptäckare 
och översättare.” ( EF, 61. ) I detta intresse för verkligheten, och 
motsvarande avståndstagande från konventionell fiktion, finns 
också en delförklaring till Lindqvists intresse för essägenren.

En sak till lär sig författaren under sin vapenfria tjänstgöring. 
Den tjänsten hjälper hans kristna arbetskamrater honom med. 
En gång i månaden anländer frikyrkopredikanter till förlägg-
ningen i Åsbro och håller väckelsemöten. Lindqvist närvarar på 
mötena med den icke-troendes kritiska blick. Sammanhanget 
behövde inte beröra honom nämnvärt, då han egentligen betrak-
tar predikanternas ord som bluff. men plötsligt medger han en 
sak : att han av ”försvarsbehov” börjat jämföra sig med predi-
kanterna. Det ska uppfattas som att Lindqvist upplever sina och 
predikanternas ambitioner vara av delvis samma slag. Som för-
fattare i vardande är även Lindqvist en sorts predikant, som gör 
anspråk på att känna till en del om livets innersta hemligheter. 
Han konkurrerar med dessa väckelsepredikanter, och därför 
känner han sig hotad av dem. Självfallet är han övertygad om att 
det är han, inte de, som har sanningen och förnuftet på sin sida. 
ändå måste han erkänna att det är de som har övertaget : ”Jag vet 
det. De har en vara, de kan erbjuda en affär – bra eller dålig för 
olika människor : men trots allt ett lager som inte tar slut. De har 
ett förslag.” ( EF, 25. )

Lindqvist oroar sig för att det förslag han själv kommer att 
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kunna erbjuda inte är tillräckligt övertygande för att människor 
ska lyssna och ta det till sig. I samma ögonblick bestämmer han 
sig ändå för att detta är vad litteratur bör innehålla : ett förslag. 
”Att vara diktare är att ha ett förslag!” utbrister han med hänvis-
ning till författarförebilder som Strindberg, Swedenborg, Tho-
rild, Ehrensvärd och Almqvist ( EF, 27 ). Behovet av att kunna 
erbjuda något av verkligt värde blir ännu en viktig bestånds-
del i Lindqvists konstnärliga program ; han inte bara döper sin 
debutbok till Ett förslag utan låter denna idé om diktaren som 
vägvisare och rådgivare bli en ledstjärna för hela sitt fortsatta 
författarskap, ja för angelägen dikt över huvud taget.

för att förslaget ska framstå som angeläget bör det ge en del 
råd om hur man ska förhålla sig till livet. Så mycket av den varan 
förekommer nu inte i Ett förslag, men som jag ska visa längre 
fram, särskilt i kapitel 4, återkommer Lindqvist till frågan i sina 
följande böcker. man kan konstatera att Lindqvist än så länge 
nöjer sig med att söka frammana en stark livskänsla, åt sig själv 
och läsaren, och att han därvid visar upp en asketisk sida av sin 
personlighet. Han är på jakt efter livets väsentligheter, och dem 
definierar han så att säga negativt genom en uppmaning till män-
niskor att tänka bort ur sina liv de ägodelar och vanor som de för 
sitt fysiska och mentala välbefinnande lika gärna kunde klara sig 
utan. för honom själv kan den stora faran, katastrofen, vara det 
mått som livet mäts med :

faran kommer oss millionärer, som inte vet riktigt vad vi äger, att tänka 

efter. Att rensa plånböckerna, kasta bort gamla medlemskort i föreningar 

som man inte längre har något gemensamt med, visitkort med namn som 

inte betyder något för en [ … ] – kasta bort, för att få plats med sedelvalörer 

som är gångbara i alla situationer. Vad skall vi ta med oss? Vad är viktigt? 

Vad är oumbärligt utöver nakna fysiska existensen? ( EF, 33 f. )
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Samtidigt ska det sägas om Lindqvists förslag till livshållning 
i debutboken att det framför allt rör frågan om hur konstnären 
bör förhålla sig till livet, i och genom sitt konstnärskap – inte 
hur människan ska göra detsamma i vanliga livet. Här kan man 
ana det stora inflytandet från läromästarna Henry David Thoreau 
och Vilhelm Ekelund, men jag fäster mig mer vid det faktum att 
det är en författardebutant som har ordet och att det självklart är 
Lindqvists egenskaper som författare, inte människa, som för-
blir huvudsaken till dess att han har övertygat förläggare och kri-
tiker om att han alls bör tas på allvar. Ett förslag föreslår alltså, 
även om den hävdar liv, i första hand litteratur.

Det leder naturligt över i en annan av de utsagopositioner 
som Lindqvist intar i Ett förslag, nämligen den som ung litterär 
debutant i den essäistiska genren, med allt vad det innebär av 
förväntningar – såväl omgivningens som författarens egna. med 
sin debutbok framträder Sven Lindqvist som författare, och som 
sådan har han både konstnärliga och intellektuella ambitioner. 
Han är osedvanligt tydlig i denna sak. författaridentiteten tycks 
vara på förhand given för honom, han talar redan i egenskap av 
författare när han framlägger sitt förslag. Det gör det möjligt 
för honom att resonera kring vad det innebär att vara författare, 
vilka dennes uppgifter bör vara, vilket ansvar han har och vilka 
friheter han kan tillåta sig. Den totala identifikationen med en 
konstnärlig författarroll, som märks redan i debutboken, kom-
mer att prägla hans författarskap även framöver, och det trots att 
en stor del av hans produktion närmast måste klassas som fack-
litteratur. Detta har till följd att det bakom varje bok av Lindqvist 
döljer sig frågor om just författarrollen. och som en konsekvens 
av det kan i stort sett samtliga hans böcker – oavsett ämne och 
genre – läsas som litterära manifest, poetiker, som nya och åter 
nya försök att besvara samma kritiska frågor om författarrollen 
och litteraturens uppgift.
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En tredje viktig bakgrund till bokens tematiska utformning 
utgör det svenska litterära femtiotalet ; Lindqvist talar inte bara 
som författardebutant utan även som hemmahörig i ett visst lit-
teraturklimat. Han positionerar sig i det litterära fältet, för att tala 
med Bourdieu, och han gör så genom att inta en kritisk atti tyd 
till samtidslitteraturen. Denna samtidslitteratur finner han vara 
alltför utspekulerad och moraliskt likgiltig, och författarna anser 
han vara uppfyllda av ett föråldrat och verklighetsfrämmande 
konstnärsideal. Dessutom menar Lindqvist att romangenren har 
skaffat sig en oförtjänt framskjuten position på bekostnad av an-
dra litterära genrer :

[ Romanen ] är skrivbordsmannens törst efter liv, människor, händelser – 

egocentrikerns begär att befolka sitt tomma rum. men för den som redan 

lever i ett överfullt rum har inte det behovet samma kraft. Livet står en upp i 

halsen och vad man vill ha är inte mera liv utan stillhet och rådande tankar. 

( EF, 121. )

Särskilt dömer han ut de romaner som skrivs mest för att tillmötes-
gå den ”ovane läsarens” önskan att bli underhållen. Den ovana 
läsaren känner redan till andra, snabbare och bättre sätt att under-
hålla sig på. En bok måste därför ha något annat att erbjuda för att 
locka till läsning. Lindqvist jämför med  Bibeln, en bok som vis-
serligen inte är vidare lättläst men som kan ge ”utdelning vid var-
je rad” ( EF, 121 ), som kan ge vägledning och rådgivning i livs-
frågor. Läsaren önskar upprätta ett förtroligt samtal med någon 
han litar på, och detta behov kan enligt Lindqvist den ”moderna 
avmoraliserade romanen [ … ] inte tillfredsställa” ( EF, 122 ).

Lindqvists tankar i det här fallet framstår närmast som anti-
moderna. Han kritiserar litteraturens, och i synnerhet romanens, 
försök att ta upp konkurrensen med moderna massmedier – film, 
television, radio, veckopress, reklam – genom att efterlikna dem. 
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Han talar om de ”olägenheter som industrialiseringsprocessen 
har fört med sig” ( EF, 119 ), och han ser dessa olägenheter upp-
stå i form av växande ordmassor utan egentlig adress. Det råder 
enligt Lindqvist en sorts mättnad på ord, ett överflöd av ord, och 
för att litteraturen ska hävda sig i ett sådant kulturklimat krävs 
att den ändrar tilltal. Litteraturen bör ta upp konkurrensen med 
andra medier inte genom att efterlikna dem utan genom att radi-
kalt skilja sig från dem :

även i dag måste en ordets man sätta sin tro till brevduvan, till det makt-

språk som går genom ett tillkämpat ord, till eftertänksamhetsordens förmå-

ga att skilja sig från hastord och skränord – förmågan att i sin avsikts namn 

verka på människor som det första de någonsin hört. Jag tror att vi måste 

hålla på samtalet, på brevet och på de litteraturformer som står så nära det 

direkta personliga meddelandet som möjligt är. ( EF, 119. )

Det kan tyckas som om Lindqvists skepsis gäller romanen i sig, 
men så är förstås inte fallet. Delvis som ett försvar för sitt eget 
val av skrivsätt vill han snarare ifrågasätta romangenrens totala 
dominans i litteraturen, den dominans som får till följd att – 
som Paul Lindblom skrev i sin anmälan av Ett förslag – ”många 
unga författare, som har en fin känsla för litteratur men som inte 
har någon märklig gestaltningsförmåga och inte något alltför 
intressant material, ändå hellre skriver romaner än essayer.”18 
Lindqvist bryter alltså mot detta mönster när han väljer att pröva 
essän som litteraturform. Han argumenterar för det som om det 
vore ett litteraturpolitiskt val, en protestaktion mot litteraturens 
generella inriktning. Nu är det kanske inte hela sanningen, vilket 
jag får anledning att återkomma till senare. Tills vidare får pas-
sagen illustrera Lindqvists benägenhet att vilja diskutera såväl 
betydelsen av den samtida litteraturen som syftet med det egna 
författarskapet.
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Tematiken i Ett förslag tillkommer således under dessa om-
ständigheter : för det första som resultatet av Lindqvists vapen-
fria tjänstgöringstid, som får honom att fundera över pacifism 
och kroppsarbete och, i förlängningen, över litteraturens förhål-
lande till verkligheten och författarens sociala uppdrag ; för det 
andra som en logisk konsekvens av en debut där debutanten 
ovanligt tydligt identifierar sig med författarrollen och verkar 
vilja diskutera den ; för det tredje som ett debattinlägg om det 
svenska litterära femtiotalet, vilket enligt Lindqvist präglas av 
överdriven esteticism, av ansvarslösa diktarroller och av roman-
genrens alltför framträdande ställning i litteraturen. även om 
förutsättningarna förändras kan det redan nu sägas att ovan an-
tydda teman, frågor och problemställningar kommer Lindqvist 
att ta med sig och behandla vidare också i sina följande böcker.

Slutligen vill jag nämna två andra omständigheter som även 
de hade stor betydelse för tillkomsten av Ett förslag. Dels måste 
man komma ihåg att femtiotalet förstås inte endast ger en litterär 
bakgrund till Lindqvists debut. Det han uttryckligen går i dialog 
med är visserligen i första hand den samtida litteraturen och 
den litterära traditionen, men så mycket av det som utmärker 
hans tid iga författarskap – ämnesvalen, moralen – kan knappast 
förstås utan att man beaktar det i vidare mening kulturella och 
politiska idéklimatet som han ingår i.

Dels vill jag, om än något parentetiskt, upplysa om att Ett 
förslag vid sin tillkomsttid hade en betydligt personligare adress 
än vad som framgår av boken i färdigt skick. många av texterna 
som ingår i boken har sitt ursprung i brev som Lindqvist un-
der sin tid i Åsbro skrev till sin älskade Cecilia. Som framgår 
av Lindqvists ”dagböcker”, i den form som de publicerades i 
början av åttiotalet, var dessa brev samtidigt kärlekshandlingar, 
närmare bestämt en ung mans förslag ( erbjudanden och krav ) 
till den kvinna han förälskat sig i.19 mot den bakgrunden är det 
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lättare att förstå på vilket sätt Lindqvists förslag också är ett livs-
projekt. I En älskares dagbok återkommer Lindqvist gång på 
gång till en mening i Vilhelm Ekelunds Det andra ljuset : ”En 
författares ärelystnad : icke nedskrifva en sats, som man ej själf 
lefvat, pröfvat.”20 Lindqvist tolkar Ekelunds ord så att det bara 
är genom den levda erfarenheten, och troheten mot den, som 
författarens ord kan få den tyngd som eftersträvas.21 Ett förslag 
är resultatet av en kärlekshandling och erövringsakt ; den vittnar 
om ett stycke liv – ”lefvat, pröfvat” – som blivit konst, och den 
är ett stycke konst som önskar förvandla sig till liv – ett försök 
att, simultant, med konsten som medel vinna kärleken och med 
kärleken som material skapa konst.

Jag kommer så småningom fortsätta att rikta uppmärksam-
heten på denna Lindqvists benägenhet att söka upphäva kon-
flikten mellan konst och liv. Nu är det emellertid tid att gå till 
grunden med det tvivel som Lindqvist redan före sin debut 
 uttrycker beträffande författarrollen och litteraturens funktion i 
samhället. Tvivlet har en moralisk laddning. Jag frågar mig – på 
vilket sätt? Vad handlar det egentligen om? och framför allt – 
vad är det uttryck för?

2.
Friheten som fängelse

Varför litteratur? I april 1955, mindre än en vecka innan debut-
boken Ett förslag låg på bokhandelsdiskarna, publicerade Sven 
Lindqvist en debattartikel i Dagens Nyheter med den rubriken.1 
Där ställde han, som så många författare före honom, frågan vari 
litteraturens värde består. Det må vara en hopplös fråga att be-
svara – Lindqvist ansåg den likafullt viktig att ställa.
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I artikeln passar han på att erinra om den dom som Platon 
en gång fällde över diktarna. I Platons idealsamhälle, som det 
beskrivs i Staten, fanns ingen plats för diktarna.2 Efter att nog-
grant ha granskat den funktion som dikten ansågs ha i dåtidens 
Grekland tyckte sig Platon förstå att dikten hade stor makt, men 
att den var onyttig och att den i ett fulländat samhälle skulle vara 
direkt skadlig. Därför underkände han dikten och beordrade att 
diktarna skulle utvisas från hans stat. Såvida de inte kunde bevi-
sa att deras konst hade något annat och större värde.

Detta sista lilla tillägg tar Lindqvist fasta på. Någon utvis-
ning av författarna lär det inte bli tal om i det svenska välfärds-
sam hället, skriver han. men annars är tillståndet detsamma : 
”[ G ] emene man gör som Platon : ger skalden lagerkrans och 
håller honom sedan på avstånd tills någon kan visa att det är bra 
för en att läsa dikt.”3

och de gör rätt, tycks han mena. Litteraturens självbild, liksom 
författarrollen, är kraftigt ifrågasatt – i samhället, av läsarna – och 
detta ifrågasättande har av historiska skäl tilltagit så i  styrka att det 
utvecklats till en ödesfråga för litteraturen. I den situationen är det 
upp till dem som med självklarhet uppträder som om litteraturen 
var en livsviktig angelägenhet att också göra det trovärdigt. Att 
inte göra det är att marginalisera sig själv – och litteraturen.

Lindqvist gör det till ett problem av moralisk och närmast 
existentiell art. mot bakgrund av litteraturens osäkra ställ ning 
i samhället, med tanke på de villkor den verkar under samt 
dess ifrågasatta betydelse för människan, för kulturen, för sam-
hällsutvecklingen – hur ska han, som tänkt sig bli författare, 
kunna legitimera sitt val? 

Problemet förföljer honom under de första åren av hans för-
fattarskap, och det fortsätter att göra sig påmint även långt sen-
are. Har litteraturen någon uppgift värd att strida för? om inte, 
kan den få det? I artikeln från april 1955 söker Lindqvist med 
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ljus och lykta i sin samtid efter ett tillfredställande svar på frå-
gan. men han finner inget. Det gör nu inte så mycket – det vik-
tiga är måhända att frågan ställs. Den tränger på i alla fall. Så 
angeläget finner Lindqvist det vara att ta reda på hur litteraturen 
verkar, på den enskilda människan och på samhället i stort, att 
han kallar det för det ”viktigaste litterära problem man kan dis-
kutera i dag”. Han går till och med så långt att han föreslår det 
som offentligt diskussionsämne, att behandlas av ”författare och 
läsare, [ av ] kritiker, psykologer och sociologer” : 

Hur verkar litteraturen som kulturfaktor? Under vilka olika värderings-

förutsättningar har den något berättigande? Kan man ge några skäl för att 

en annan människa bör lägga sig till med vanan att läsa böcker, kan man 

försvara att man själv ägnar sitt liv åt att göra det? 

Vad Lindqvist egentligen uttrycker med den här artikeln kan 
diskuteras. Tvivlet på litteraturen är säkert äkta : Lindqvist kän-
ner sig inte bekväm i författarrollen, och det hänger som nämnts 
samman med upplevelsen av att leva i en tid då litteraturens 
ställning i samhället är både oklar och ifrågasatt. Självklart går 
det också att se inslag av beräkning i Lindqvists utspel. Han vill 
bereda väg för sitt speciella litterära projekt – redan påbörjat och 
snart tillgängligt för läsarna – genom att kritiskt ifrågasätta den 
litteratursyn som ligger till grund för den litterära produktionen 
i hans samtid. men man kan också läsa artikeln helt bokstavligt : 
Lindqvist söker verkligen ett svar på frågan vad litteratur kan an-
vändas till. Han vill veta vad det innebär för honom att bli förfat-
tare, vilka förutsättningarna är. Han vill nämligen uträtta något 
av värde med sitt skrivande, och han undrar om det över huvud 
taget är möjligt.

Så mycket är klart, att artikelns problemställning springer ur 
författarens egen belägenhet : den snart debuterande författarens. 
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och det är just författarrollen han frågar efter, hur han ska förstå 
och förhålla sig till den. Angreppssättet kunde belysas med Wal-
ter Benjamins diskussion i essän Författaren som producent, 
som i korthet handlar om hur en författare bör gå till väga för 
att hitta fram till ”ett förhållningssätt som förvandlar honom 
från en leverantör till produktionsapparaten till en ingenjör 
som ser det som sin uppgift att anpassa denna till den proletära 
revolutionens syften”.4 Trots att svaren lyser med sin frånvaro i 
Lindqvists artikel och även om väldigt lite där i övrigt påminner 
om Benjamins marxistiska språkbruk, lever Lindqvist faktiskt 
upp till det viktigaste kravet som Benjamin ställer på författarna : 
att de ”ska tänka efter, reflektera över sin funktion i produk-
tionsprocessen”.5 Att bli författare innebär nämligen att under-
ordna sig en apparat, en institution, vars budskap och ideologi 
riskerar att överrösta författaren själv och reducera denne till 
ett lydigt redskap. Den som reflekterar över denna institutions 
beskaffenhet har emellertid tagit första steget i riktning mot att 
själv ta kontroll över den. Ur ett sådant perspektiv skulle man 
kunna säga att alla de frågor som Lindqvist ställer i sin artikel 
en vecka före den egna debuten tillsammans utgör själva svaret : 
Litteraturens, och således även författarens, första uppgift är att 
analysera sin egen kulturella och sociala funktion. för det är 
nämligen först när man har ställt de kritiska frågorna om vilket 
värde litteraturen har som man aktivt kan börja påverka vilket 
värde den skulle kunna få.

I det här kapitlet vill jag försöka förstå grunden till den 
problematik som Lindqvists på en gång etiska och estetiska 
frågeställningar om litteraturens och författarnas funktion bott-
nar i. och jag undrar alltså : Varför ställer han över huvud taget 
dessa frågor?

Det lär framgå att kapitlet till vissa delar är utformat som ett 
slags metodologi, ett teoretiserande över min egen läsart. I första 
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hand bör följande utläggning emellertid läsas som ett försök att 
ringa in och ge en historisk belysning av det konstnärliga dilem-
ma som Sven Lindqvist upplever sig vara ansatt av och önskar 
finna en lösning på i sitt tidiga författarskap. Jag vill hävda att 
det som står i fokus i det här kapitlet är själva den problemställ-
ning som hans författarskap utgår från. Återigen rör det sig 
alltså om hans upplevelse, uttryckt bland annat i artikeln ”Varför 
litteratur?”, av att litteraturens ställning i samhället är svag och 
dess sociala funktion tvivelaktig.

Interna och externa tolkningar

Lindqvist uppfinner knappast sina problem. Jag nämnde nyss 
hur Walter Benjamin förhöll sig till dem redan på trettiotalet. 
för en författare som Vilhelm Ekelund, som mer än någon an-
nan förtjänar att kallas Lindqvists litterära läromästare, var 
problemen ständigt och så till den grad aktuella att man, med 
Per Erik Ljungs ord, skulle kunna säga att det som ”reflekteras 
historiskt i [ hans verk ] inte så mycket [ är ] en historisk miljö el-
ler en specifik social situation som just författarens situation”.6 
Problemen finns alltså redan där. Troligtvis delas de av varje 
författare som i tider då det råder osäkerhet om huruvida för-
fattaren och litteraturen över huvud taget har något samhälleligt 
inflytande att tala om, ändå håller fast vid ambitionen att åstad-
komma något väsentligt med sina författarskap.

Som en följd av det intresserar jag mig också för det förhand-
lingsutrymme som historien och samhället samt litteraturen – 
 eller mera precist : den litterära institutionen, det litterära fältet 
– erbjuder Lindqvist i hans försök att komma till rätta med sin 
tids litteratur och författarroll. Termen förhandlingsutrymme ska 
signalera min ovilja att förfalla till reduktionism. Således tänk-
er jag mig att det ”utrymme” som Lindqvist har att förhandla 
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inom är begränsat av det sociala och litterära sammanhang han 
ingår i. men att det rör sig om en ”förhandling” antyder samti-
digt att Lindqvist bidrar med ett särskilt sätt att bemöta de givna 
förutsättningarna som han har att rätta sig efter som debutant och 
verksam författare under femtiotalet. Bourdieu använder i kon-
stens regler en liknande rumslig metafor, ”rummet av möjlig-
heter”, för att diskutera och beskriva ungefär det som jag åsyftar 
med förhandlingsutrymme. ”Rummet av möjligheter”, skriver 
Bourdieu, ”definierar och begränsar [ … ] utrymmet för vad 
som är tänkbart och otänkbart – det vill säga både det ändliga 
universum av möjligheter som kan tänkas och förverkligas för 
tillfället ( frihet ) och det system av tvång i vars inre det avgörs 
vad som måste göras och tänkas ( nödvändighet )”.7 Av själva det 
faktum att varken Lindqvists litteratursyn eller hans litterära ut-
tryckssätt kan behandlas som om det har tillkommit i ett histor-
iskt och socialt vakuum vill jag alltså ändå inte dra slutsatsen att 
enbart sådana externa förhållanden förklarar hans litterära pro-
jekt. Lindqvist bär också på ett bagage av specifika erfarenheter 
och förväntningar – sin disposition, sin habitus, för att tala med 
Bourdieu – som finns med och formar hans mål och strategier 
på det litterära fältet. Jag föreställer mig för övrigt att det kanske 
är först i det friktionsfyllda mötet mellan de i denna mening ytt-
re omständigheterna och en enskild författares drivkrafter som 
både de yttre omständigheterna och författarens drivkrafter blir 
riktigt synliga. för litteraturens vidkommande tänker jag mig 
dessutom att det är utfallet av sådana här möten, där historiska, 
sociala och personliga krafter kämpar mot varandra om att utöva 
inflytande över texten, som ger ett litterärt verk eller ett förfat-
tarskap dess särprägel.

med detta sagt har jag samtidigt tangerat en av litteratursocio-
logins metodologiska tvistefrågor, nämligen den som handlar 
om hur man bör föreställa sig och beskriva förhållandet mellan 
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litteratur och samhälle.8 Delvis skymd av den frågan ligger ett 
annat, men besläktat gammalt litteraturvetenskapligt problem 
som handlar om i vilken grad ett skönlitterärt verk ska uppfattas 
som en sluten och självtillräcklig enhet och hur mycket det är 
att betrakta som en historiskt och socialt determinerad artefakt. 
Vilka teoretiska ställningstaganden forskare gör i den frågan får 
framför allt konsekvenser för hur de går tillväga när de tolkar 
litteratur.9 Vad beträffar akademiska principer för litteraturtolk-
ning går – historiskt sett – den tydligaste skiljelinjen, för att inte 
säga stridslinjen, mellan vad som kunde kallas interna tolkning-
ar, enligt vilka det litterära verket anses äga nyckeln till sin egen 
tolkning, och externa tolkningar, enligt vilka verket inte anses 
tolkningsbart utan hänvisning till fenomen utanför verket, till 
exempel historiska, ekonomiska och sociala förhållanden.10

Traditionen av interna tolkningar får väl sägas vara den mest 
etablerade av de två, ett intryck som förstärks av att de interna 
tolkningarna sällan har behövt legitimeras av de forskare som 
utfört dem.11 En intern tolkningstradition som lyckades bli både 
skola och doktrin är nykritiken, vars litteraturförståelse – det kan 
vara värt att notera i detta sammanhang – var det allt överskug-
gande ideal som dominerade litteraturkritiken och universitetens 
litteraturvetenskapliga institutioner i Sverige under tiden för 
Sven Lindqvists tidiga författarskap.12 om nykritikens littera-
tursyn skulle man kunna säga att den med sina rötter i roman-
tikens konstsyn och Immanuel Kants idé om det estetiska om-
dömets begreppslöshet och intresselöshet,13 är idealistisk och att 
den behandlar litterära verk som från samhället i övrigt isolerade 
produkter – med resultatet att den mening som kan utvinnas ur 
litterära verk betraktas som självalstrande och självbespeglande. 
Det är kanske i första hand med nykritiken man förknippar idén 
om litteraturens autonomi.

med en marxistisk terminologi skulle detta nykritik-
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ens ahistoriska sätt att beskriva och behandla konsten kunna 
sammanfattas med begreppet verkfetischism. Peer E.  Sørensen 
uttryckte det en gång så att teorin om det litterära verkets auto-
nomi, dess självtillräcklighet, bygger på ett felslut, där ”en 
framträdelseform [ förväxlas ] med en universalhistorisk bestäm-
ning”. Vad som egentligen bara är resultatet av litteraturens 
framträdelseformer under ett specifikt historiskt skede kommer 
att betraktas som en tidlös bestämning av vad litteratur är till 
sitt väsen ; eller för att tala med Sørensen : ”ett historiskt givet 
förhållande [ uppfattas ] som ett ontologiskt diktum”.14

Besläktad med nykritikens autonomiteori är den ryska forma-
lismens idé om litteraritet – en term som Roman Jakobson 
 använde för att försöka komma åt litteraturens egenart. även lit-
teraritet ska nog klassas som ett ahistoriskt begrepp, då det i så 
stor utsträckning används för att definiera litteratur ontologiskt 
snarare än historiskt. Samma avsaknad av historiserande metod 
återfinns för övrigt i strukturalismen, liksom i dess sentida av-
knoppningar poststrukturalism och dekonstruktivism. för även 
om den strukturalistiska skolan på ett principiellt och teoretiskt 
plan gör upp med den interna tolkningstraditionens essentialism 
och universalism och vill betrakta litterära verk som historiska 
produkter gäller inte sällan för dess utövare att de i praktiken 
undviker att historisera verken och i stället behandlar dem som 
isolerade objekt, underkastade sina egna lagar.15

Det bör framgå att den här traditionen av interna tolkningar, 
där litterära verk behandlas som slutna objekt, uppvisar särskil-
da brister för den som vill analysera Sven Lindqvists författar-
skap. Samtliga hans texter värjer sig mot den sortens läsningar, 
då de i så hög grad öppnar sig för resonemang om historiska 
realiteter. Som antytts är Lindqvist själv, eller den författarröst 
som har ordet i hans böcker, den första att analysera sitt för-
fattarskap i ett socialt och historiskt sammanhang. I många av 



I 61

sina texter – kanske framför allt i Praktika, som jag ska behand-
la utförligt längre fram, och i Myten om Wu tao-tzu – gör han 
rentav den analysen till det bärande temat. Särskilt hans tidiga 
böcker gör sig tillgängliga för externa förklaringar även på så 
sätt att de är skrivna i konfrontation med några av hans sam-
tids litterära tendenser. Dessutom eftersträvar Lindqvist ett eget 
litterärt tilltal som ska hjälpa honom att bryta nya vägar i den 
samtida litteraturen och, om möjligt, överskrida gränsen mellan 
litteratur och liv. I Hemma resan skriver han : ”Dikt är en sak. 
Liv oftast en annan. men det finns ett område där det som är 
läsbra sammanfaller med det som är livsbra.” ( Hr, 93 f. ) Att 
försöka förklara denna uttalade strävan hos Lindqvist att sam-
manföra dikt och liv, det estetiska och det sociala, med hänvisn-
ing till ett förment självalstrande språksystem i hans böcker är 
såklart dömt att misslyckas. Enda sättet att komma runt dessa 
fakta, med bibehållen tro på det litterära verkets autonomi, är att 
hävda att just Lindqvists essäistiska författarskap inte är litterärt. 
Det är i så fall en uppfattning som står i direkt motsättning till 
Lindqvists egen syn på saken.

Att autonomi- och litteraritetsteorierna inte kan förklara vare 
sig litteraturens framträdelseformer eller dess betingelser hind-
rar däremot inte att både autonomi och litteraritet är användbara 
begrepp. Det är de i allra högsta grad. De fungerar utmärkt som 
benämning på en historiskt och socialt betingad strävan bland 
författare och kritiker att för litteraturens räkning uppnå de ideal 
som kommer till uttryck i idéer om den rena, den självtillräck-
liga eller den autonoma litteraturen. De bär därmed vittnesbörd 
om sin samtid. och att inte heller Lindqvist är helt främmande 
för dessa tankar visar sig vid de tillfällen då han rör sig i riktning 
mot vad jag ska identifiera som ett romantiskt diktarideal. Det 
kan emellertid inte nog betonas att själva denna författarnas och 
litteraturens strävan efter autonomi inte kan bortkopplas från det 



Startpunkten62

samhälle eller den empiriska verklighet som den samtidigt är 
en längtan bort från. I Lindqvists fall är det instrumentalismen, 
alien ationen, kommersialismen i det moderna samhället han vill 
frigöra sig från. Som Theodor W. Adorno skriver är det emeller-
tid just – och kanske endast – denna rörelse bort från samhället 
eller det sociala som gör konsten samhällelig och social.16

Att det inte går att förbise denna litteraturens inneboende 
strävan efter autonomi och litteraritet framgår ännu tydligare ifall 
man försöker identifiera litteraturen från motsatt håll. motsatsen 
till att definiera det litterära verket i termer av till exempel dess lit-
teraritet torde i så fall vara att definiera det litterära verket genom 
dess socialitet.17 men att ensidigt betona det litterära verkets so-
cialitet är inte heller det oproblematiskt ; det framgår till exempel 
av de extrema varianter av historiematerialistiska tolkningar där 
det litterära verket reduceras till blott en spegling av – i bästa fall 
ett symboliskt uttryck för – de sociala eller politiska förhålland-
ena som råder i det samhälle eller på den geografiskt avgränsade 
ort där det har skapats. Hur politiskt välmenande dessa och an-
dra studier än är som utgår från att all litteratur är ”ideologi” i 
den enkla meningen att den prackar på läsaren de politiska eller 
kulturella värderingarna hos författaren, hos den sociala grupp 
författaren tillhör eller, ännu värre, hos karaktärerna i de litterära 
verken – så kan de knappast komma åt de frågor som verkligen 
står på spel i litteraturen. Den här sortens externa analyser, som 
kanske ser något annorlunda ut i dag än för 30–40 år sedan, blir 
ofta så förenklade att det är svårt att förstå hur någon över huvud 
taget är beredd att utföra dem. Utan en tro på att det finns något 
för litteraturen specifikt ( om så endast av historiska skäl ), något 
som skiljer den från annan medvetandeproduktion och av den an-
ledningen föder unika frågor och kräver speciella tolkningsred-
skap, går ju själva syftet med att studera litteratur – eller att ens 
tala om något som litteratur – förlorat. 
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Tolkningar av relationen litterärt verk–samhälle

Det kan vara värt att uppmärksamma de märkliga kausala 
föreställningar som dominerar såväl interna som externa tolk-
ningspraktiker. om det litterära verket skulle vara autonomt, 
vilket är den interna tolkningstraditionens utgångspunkt, då 
skulle det logiskt sett innebära att verket orsakar blott sig självt, 
en slutsats som faktiskt innebär att det inte kan utöva inflytande 
över någonting annat än just sig självt. om det litterära verket 
i stället orsakas av – ja, är en direkt produkt av – ett samhälles 
givna produktionsförhållanden, vilket är den externa tolknings-
traditionens tanke, då blir det besvärligt att förklara vilken 
plats verket i sin tur har i produktionsapparaten och vilket in-
flytande det skulle kunna ha på någonting över huvud taget. 
Sven Lindqvist hinner faktiskt med att göra en besläktad iakt-
tagelse i det nämnda debattinlägget ”Varför litteratur?”. ”Det 
är betecknande”, klagar han, ”att så gott som hela det litterära 
orsaksforskandet inriktat sig på sammanhang som leder fram till 
diktverket.” följden blir, menar Lindqvist, att konstnärligt ska-
pande betraktas som ett egenvärde – ”[ s ]om om litteraturen hade 
sina verkningar och sitt berättigande helt inom sig själv”.18

Detta irriterar Lindqvist – han är ju ute efter att diskutera lit-
teraturens funktion och värde utanför det litterära kretsloppet. 
Samtidigt har han förmodligen rätt i sakfrågan : En av de saker 
som blockerat litteraturvetenskapen är just det ensidiga intresset 
för vad som orsakar en litterär text, hur den blir till. Texten be-
handlas som vore den sitt eget ändamål, en slutgiltig behållare 
för föreställningar och idéer utan inflytande på världen.

Åtminstone i teorin, men inte så sällan även i praktiken, har 
det alltså historiskt sett stått mellan å ena sidan de forskare som 
ensidigt fäst sig vid det litterära verkets litteraritet eller auto-
nomi, å andra sidan de som velat avslöja dess socialitet eller 
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heteronomi. Den första kategorin lyckas i sina tolkningar inte 
utsäga någonting om förhållandet mellan det litterära verket och 
samhället, helt enkelt av den anledningen att de inte anser att 
samhället har något avgörande inflytande på den litterära texten. 
men inte heller den andra kategorin forskare kan leverera en till-
fredsställande beskrivning av förhållandet, vilket beror på att de 
reducerar litteraturen till en avspegling av samhället.

Har det då funnits något alternativ till de här två skilda sät-
ten att tänka kring litteraturens samhällelighet? Ett svar på den 
frågan skulle vara att kräva en mer dialektisk ingång till hela 
fenomenet. Det var en insikt som växte sig allt starkare under 
sextio- och sjuttiotalen, i takt med att den marxistiska littera-
tursociologin övergav sin förenklade bas- och överbyggnads-
metaforik och började förfina sina redskap inte bara för lit-
teraturanalys utan för kulturanalys över huvud taget. Raymond 
Williams var en frontfigur för den anglosaxiska grenen av denna 
nymarxistiska rörelse. I Sverige berörde Arne melberg liknande 
problem i ett par böcker från senare delen av sjuttiotalet, Den lit-
terära institutionen och realitet och utopi.19

Särskilt förlösande för möjligheten att tänka nytt kring konst-
ens samhällelighet har Theodor W. Adornos estetiska teori varit, 
närmare bestämt hans resonemang om konstens ”dubbla karak-
tär”. Uttrycket återkommer gång på gång i Ästhetische theo-
rie.20 Att konsten har en dubbel karaktär innebär, för att uttrycka 
det enkelt, att den är både autonom och heteronom. Det kan låta 
paradoxalt, men för Adorno betyder det att ett konstverk ( i den 
mån det uppfyller kraven för konst21 ) existerar i egen rätt, ”be-
ger sig av från den empiriska världen och frambringar ett eget 
väsen motsatt denna värld, som om också detta väsen vore ett 
varande”22 – och detta samtidigt som det förblir en del och en 
produkt av den empiriska värld, det samhälle eller den histo-
ria det beger sig av från. I ett diktverk som på detta vis  frigjort 
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sig från den empiriska världen och upprättat sin autonomi finns 
det, skriver Adorno i essän ”Engagemang”, ”inget sakinne-
håll, ingen formkategori [ … ] som inte, om än till oigenkänn-
lighet omvandlad och fördold för verket själv, härrör från den 
empiriska verklig het det frigjort sig ifrån”. Det är på det sättet, 
fortsätter Adorno, ”liksom genom att omgruppera dess mo-
ment enligt sin egen formlag, [ som ] konstverk [ förhåller sig ] 
till realiteten.”23 Adorno inskärper sitt påstående när han skriver 
att det framför allt är i form av sin upprättade autonoma posi-
tion, sin motsatsställning till samhället, som konsten blir social, 
det vill säga återerövrar sin heteronomi.24 ”Konstens väsentliga 
samhällelighet består av samhällets immanens i verket, inte av 
konstens immanens i samhället”, skriver han.25 Det intressanta 
med Adornos beskrivning av konstens samhällelighet är, som 
Anders Johansson skriver i en utläggning om Adornos estetiska 
teori, alltså inte att konstverk existerar i samhället, vilket på sätt 
och vis är en självklarhet, utan ”att samhället finns i konsten”. 
Det betyder, fastslår Johansson, att ”konsten inte kan betraktas 
som en sekundär representation eller produkt av en primär verk-
lighet ; konst och verklighet är så djupt sammanvävda att de inte 
kan tänkas isär.”26

men vad mera specifikt är det som väver samman konst och 
samhälle? Hur ser förmedlingen mellan de två storheterna ut? 
Hela Adornos estetiska teori är ett utförligt men svårsamman-
fattat försök att besvara den frågan. Utifrån den mer litteratur-
sociologiska frågeställning jag arbetar med här hör det nästan 
till att införa en tredje, förmedlande instans mellan det litterära 
verket och samhället. Den brukar i så fall gå under benämningen 
den litterära institutionen eller det litterära fältet.

Som jag nämnde försökte Arne melberg under slutet av 
sjuttio talet systematisera och tänka vidare runt dessa frågor. 
för att krångla sig ur de låsta och samtidigt orimliga teoretiska 
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hållning ar som företräds av de interna respektive externa tolk-
ningstraditionerna tog även han hjälp av Adornos beskrivning 
av konstens ”dubbla karaktär”. med Adorno hävdar han att lit-
teraturen är ”på en gång autonom och ett socialt faktum”,27 det 
vill säga både någonting som existerar i egen rätt, ”bestämd och 
begränsad på egna villkor” och en del av världen ”som ett so-
cialt faktum bland andra fakta”.28 Det är som socialt faktum lit-
teraturen blir något mer än sista länken i en kausalitetskedja och 
börjar leva vidare och verka i världen.

Dialektiken mellan vad melberg kallar ”värld” och ”text” 
sker således i flera led. först skapas en text i ”den ’värld’, som 
rymmer ett historiskt bestämt och socialt strukturerat samhälle”. 
förmedlingen sker, menar melberg, av ”den litterära institu-
tionen” :

Produktionen av litterära verk har sina regler, normer och former, precis 

som all produktion, av vad det vara må. Dvs. den pågår under samhälleligt 

givna produktionsförhållanden, förmedlade av lika givna institutioner. Lit-

teraturens former etc. förmedlas i det borgerliga samhället av en ”litterär in-

stitution” ; dvs. det regel- eller formsystem, som omvandlar erfarenheterna i 

världen till ”litteratur”, ”fiktion”, ”estetik” i texten.29

Därmed menar sig melberg ha visat hur en text ”produceras i 
och av världen”. men den litterära institutionen är, tycks han 
också mena, vad som samtidigt tillåter en text att frigöra sig från 
världen. Den litterära institutionen erbjuder nämligen också det 
regel- eller formsystem varmed en text erövrar sin autonomi.

Nästa led i melbergs dialektiska framställning blir således att 
visa hur en text, som genom att ha anpassats till den litterära in-
stitutionens regelsystem och på så sätt också erövrat en viss grad 
av autonomi, samtidigt har förvandlats till ett ”socialt faktum”, 
eller till en produkt ”som i sin tur verkar i och på världen”.30 
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Exakt hur detta sistnämnda går till, hur en text lever vidare i 
världen, är ingen enkel sak att beskriva. Sannolikt sker det på 
flera sätt : 

[ Litteraturen lever ] i en verk-form, som i sin tur är dialektiskt kluven – 

å ena sidan det ”autonoma” litterära verket, å andra sidan verket som en 

vara bland andra på varumarknaden, med ett bruksvärde, som är betingat 

av det estetiska egenvärdet och ett bytesvärde, som i sin tur är betingat av 

bruksvärdet, men också av varumarknadens allmänna förhållanden. men 

dessutom – och samtidigt! – lever litteraturen samhälleligt i kraft av sin 

alldeles oöverskådliga verkan : den lever i människors kroppar, sinnen och 

medvetanden omvandlad till sociala normer, praktiska förhållningssätt och 

ideologiska föreställningar.31

Det intressantaste med melbergs argument är att det vill göra 
reda för hur den litterära texten förhåller sig till världen både 
som orsak och verkan. följde man hans resonemang fullt ut 
skulle man i och för sig kunna fråga sig om det i så fall verklig-
en är legitimt att skilja mellan ”värld” och ”text” : texten påstås 
faktiskt vara en del av världen och världen består, åtminstone 
till en del, av texter. med mer moderna teorier i färskt minne 
kunde man faktiskt radikalisera påståendet och hävda att världen 
– uppfattad på detta sätt – inte är mer än en text. även om det 
vore ett teoretiskt möjligt sätt att fullborda argumentet på, verkar 
melberg inte beredd att gå så långt. Hans litteratursociologi-
ska modell är i grunden fortfarande historiematerialistisk, och 
i slutänden får han nog sägas inta den ståndpunkten att litterära 
skapelser allra bäst förklaras med hänvisning till produktions-
förhållandena i det samhälle där de blir till. Det autonoma lit-
terära verkets förmåga att ”orsaka världen” måste således förstås 
som en verkan i sig : 
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[ Redan ] skissen visar att denna – eventuella – förändring [ av världen ] inte 

kan ses som orsakad av någon ”autonom” text utan av en text, vars autonomi 

som estetiskt verk är samhälleligt producerad. om alltså ”texten” producer-

ar någon ny värld, så är denna produktion i sin tur producerad av ”världen”, 

dvs. av ”textens” historiskt-socialt givna produktionsbetingelser.32

När melberg nått så långt i sin argumentationskedja tycks det 
inte återstå så mycket av litteraturens autonomi. ändå vidhåller 
han att det litterära verket, men nu ”i kraft av sin högst relativa 
’autonomi’, [ producerar ] nya sociala fakta, nämligen genom sin 
verkan i världen”.33 föreställningen om litteraturens relativa 
autonomi som framkommer här är viktig, och begreppet relativ 
autonomi uttrycker en allmän önskan bland marxistiska forsk-
are vid den här tiden att frigöra sig från sina kollegers alltför 
enk la speglingsteorier utan att för den skull ta sin tillflykt till så 
kallade borgerliga eller fetischistiska verkbegrepp. 

Deklaration

Kommen så här långt i min beskrivning av ett litteratursocio-
logiskt problemfält kan det finnas skäl att klargöra vissa saker : 
Jag har inte för avsikt vare sig att ge en komplett bild av de 
forsk ningsfält som behandlar frågor om litteraturens förhål-
lande till samhället eller att själv, på allvar, blanda mig i debatten 
om hur litteraturen – givetvis en produkt bland andra i samhäl-
let – återverkar på den empiriska värld som – samtidigt – an-
ger dess förutsättningar. Syftet med den här avhandlingen var 
bland annat att visa hur Sven Lindqvist i sitt tidiga författarskap 
hanterar några av de konstnärliga och moraliska problem som 
han, i likhet med många andra författare, upplever sig vara 
tving ad att ta itu med. Det är med andra ord ingen teori utan 
det historiska exemplet som bidrar till den här framställningens 
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frågeställningar. Den litteratursociologiska utvikningen i det här 
kapitlet både förutsätter Sven Lindqvists författarskap och syftar 
till att öka förståelsen för det. Det finns åtminstone två skäl att 
tro att utvikningen kan tjäna sitt syfte.

för det första kan den diskussion om litteratur och samhälle 
som jag fört via bland andra Adorno och melberg illustrera de 
problem som Lindqvist själv intresserar sig för under femtio- 
och sextiotalet. Hans tillspetsade frågor om litteraturens ställ-
ning, dess nytta och värde i samhället är ju inte bara en fråga 
om hur samhället behandlar litteraturen. frågorna om litteratu-
rens funktion konfronterar honom även med frågan vad som är 
möjligt att åstadkomma inom de givna ramar som ges av littera-
turen själv. När en författare på detta sätt analyserar de samman-
hang han verkar i blir han automatiskt också medveten om sitt 
eget beroende, om sig själv som samhällsvarelse, och således 
om sitt begränsade handlingsutrymme. Eller som Raymond Wil-
liams skriver : ”I varje specifikt samhälle, i en specifik fas, kan 
författarna i sitt författarskap upptäcka sina verkliga sociala re-
lationer, och i denna mening sin anpassning.”34 Det är just denna 
sin anpassning, hur den yttrar sig samt hur den hotar att yttra 
sig, som Lindqvist upptäcker – och förutsättningen för denna 
upptäckt är förstås hans djupare förståelse av de omständigheter 
som tvingar honom till anpassning. om det i första hand är den 
litterära institutionen som tillhandahåller det regelsystem som 
författarna anpassar sig till, då kan det tilläggas att Lindqvist 
skaffar sig en ( åtminstone intuitiv ) kunskap om denna institu-
tions natur. ( Jag återkommer till det i slutet av kapitlet. ) men 
även om den litterära institutionen sätter ramarna för författarens 
handlingsfrihet, finns det innanför dessa ramar ännu kvar ett be-
gränsat handlingsutrymme, som Lindqvist förstås inte heller är 
sen att börja undersöka. När han tror sig ha identifierat vad som 
är omöjligt, eller nästan omöjligt, att åstadkomma med litteratur 
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kan han med andra ord inrikta sig på det som är möjligt och prö-
va dess gränser. Det är där Lindqvist befinner sig när han, med 
start i sin debutbok, börjar utforska essägenrens möjligheter och 
diskutera behovet av en användbar litteratur.

för det andra erbjuder den marxistiska litteratursociologin ett 
par metodiska verktyg som hjälper mig att placera Lindqvists 
poetik i ett adekvat sammanhang.35 Här är begreppen ”den lit-
terära institutionen” eller ”det litterära fältet” centrala. Rela-
tionen mellan Lindqvists författarskap och det litterära fältet 
med dess sociala, ideologiska och estetiska överväganden, bör 
därför studeras. ännu viktigare anser jag det emellertid vara att 
beakta detta fälts så kallade ”relativa autonomi”. Att det litterära 
fältets autonomi endast kan betraktas som relativ antyder bland 
annat att fältet inte kan vara det enda sammanhang som en för-
fattare verkar i. Lindqvist måste således även förhålla sig till den 
sociala värld som fältet alltså endast är relativt frikopplat från. 
På liknande sätt bör nog en studie som den här – ifall den ska 
hålla ihop vetenskapligt – ta hänsyn till de personliga erfaren-
heter och drivkrafter som Lindqvist har med sig redan vid in-
trädet i det litterära fältet ; dessa erfarenheter och drivkrafter ger 
nämligen författarskapet en inriktning som aldrig skulle kunna 
förklaras uttömmande med hänvisning till de objektiva relation-
erna i fältet.

även Sven Lindqvist funderar som sagt på litteraturens och 
författarnas villkor. Det kan dock finnas skäl att gå djupare i 
beskrivningen av dessa villkor. för att förstå graden och betydels-
en av den anpassning som jag menar att författare, inte bara Sven 
Lindqvist, tvingas till när de träder in i ett litterärt fält, kan det 
vara nödvändigt att jag preciserar vad jag lägger i begreppet ”det 
litterära fältet”. Det kan också vara på sin plats att säga ett par ord 
om hur det litterära fält som Lindqvist trädde in i på femtiotalet 
etablerades historiskt. Därefter vill jag orda något om det estetis-
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ka och etiska paradigm, modernismen, som haft en dominerande 
ställning på det litterära fältet under större delen av 1900-talet. 
Att jag i min undersökning tar en omväg via modernismforsk-
ningen har inte endast att göra med att modernismen ännu bild-
ade norm för den så kallade konst- eller kvalitetslitteraturen i 
Sverige på femtiotalet.36 Det finns även en annan poäng jag vill 
göra, som jag får anledning att återkomma till senare.

Samtidigt vill jag passa på att varna för att Sven Lindqvist 
även fortsättningsvis i detta kapitel försvinner ur sikte. Ha 
tålamod – i kapitlets slut kommer han åter beredas större plats.

Bourdieu och det litterära fältet

för Arne melberg antas begreppet ”den litterära institutionen” 
förklara både den process som gör litteraturen till ”litteratur” 
och det sätt på vilket den processen förbinder litteraturen till 
samhället. Poängerna med melbergs teoretiska konstruktion är 
många, men det finns problem. Tydligast blir det när man vill 
bilda sig en uppfattning om förutsättningarna för ett specifikt 
författarskap eller litterärt verk, det vill säga när man kommer i 
kontakt med det historiska exemplet.  

melbergs teori tar nämligen inte hänsyn till den mångfald av 
strategier som författare tar i bruk för att anpassa sig till, kom-
promissa med eller protestera mot de yttre, sinsemellan ofta 
oförenliga förväntningar och krav som ställs på dem som för-
fattare. melberg försöker visserligen lösa upp den marxistiska 
speglingsteorin, men speglingsteorins reduktionism blir han inte 
av med. Tvärtom riskerar han att återföra den litterära tolkningen 
till det stadium där författarna och deras litterära verk framställs 
som produkter och direkta avspeglingar av krafter utom deras 
kontroll – med den skillnaden att dessa krafter nu inte härleds 
till sådana abstrakta totaliteter som ”den ekonomiska basen” el-
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ler ”klassintressen” utan till den något mer komplexa tankekon-
struktionen som går under namnet den ”litterära institutionen”.

Det är för enkelt att reducera författaren till en produkt av 
institutionen. Jag skulle hellre säga att författarna förhandlar 
med institutionens spelregler. Det gör de dessutom på samma 
gång som de förhandlar med sådana lagar och konventioner i 
samhället som har sin hemvist utanför den litterära institution-
ens logik, och som det därför delvis ligger bortom den litterära 
institutionens makt att kontrollera. Utifrån dessa förutsättningar 
har författarna att förhålla sig till de roller eller positioner som 
de intar i institutionen – eller i fältet, för att tala med Bourdieu. 
Som Bourdieu uttrycker det är författarnas praktik, i första hand 
deras litterära verk, därför ”resultatet av ett möte mellan två his-
torier”. Han syftar närmare bestämt på mötet mellan ”historien 
bakom produktionen av den innehavda positionen och historien 
bakom produktionen av innehavarnas dispositioner”.37 I detta 
möte uppstår vad jag har kallat ett förhandlingsutrymme, det vill 
säga en möjlighet för författarna att omdefiniera sina roller ; ty 
faktum är, fortsätter Bourdieu, att även om ”positionen bidrar 
till att skapa dispositionerna så har dessa, i den mån de delvis är 
en produkt av bestämningar som är oberoende och yttre i förhål-
lande till det egentliga fältet, en autonomi och en effektivitet i 
sig själva och kan därmed bidra till att skapa positioner.”38

Det är detta öppnare och mer flexibla sätt att se på förhållan-
det mellan struktur och aktör som ligger till grund för Bourdieus 
fältbegrepp. Ett litterärt produktionsfält består nämligen en-
ligt Bourdieu förutom av sådana materiella och immateriella 
produktionsförhållanden som melberg tar upp också av männi-
skor – av författare, förläggare, kritiker och litteraturvetare, av 
medarbetare i litterära tidskrifter, medlemmar i litterära sällskap 
och föreningar, av ledamöter i olika akademier, stipendieråd och 
andra institutioner. Dessa människor har vitt skilda funktioner 
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och företräder väldigt olika intressen. Visserligen har de alla det 
gemensamt att de samlas kring fältets interna logik. Det är vad 
Donald Broady menar när han definierar ett fält som ”ett system 
av relationer mellan positioner vilka besättes av människor och 
institutioner som strider om något för dem gemensamt”.39 med 
Bourdieu kan man säga att detta kollektiv av ”relationer mel-
lan positioner” skapar ett ”fält av möjliga krafter som verkar på 
alla kroppar som kan träda in i det, ett maktfält som också är 
ett kampfält och på så sätt kanske jämförbart med ett spel.”40 
Att utgången av spelet ändå inte är helt given beror återigen på 
de deltagande aktörernas särdrag. Eller för att uttrycka sig med 
bourdieusk exakthet : det beror på dispositionerna hos dem som 
innehar positionerna.

Bourdieus sociologiska, något avförtrollande sätt att ta sig 
an frågan om konstens autonomi/heteronomi kan, beroende på 
läggning, tyckas befriande eller klaustrofobiskt. missar han 
inte något – till exempel möjligheten att inom ramarna för det 
enskilda konstnärliga verket skapa ett universum i dess egen 
rätt, en estetisk autonomi som ger verket etiska kvaliteter? Den 
tanken, som är besläktad med Adornos idé om samhällets im-
manens i konstverket, genomsyrar Carin franzéns bok För en 
litteraturens etik.41 Jag håller själv gärna dörren öppen för en 
sådan möjlighet, men den situation jag intresserar mig för här 
rör inte det enskilda verkets inre kvaliteter utan verkets och dess 
författares sociala förutsättningar, inte den estetiska autonomin 
i lika hög grad som den ekonomiska och sociala. även om de 
båda formerna av auto nomi naturligtvis är beroende av varand-
ra, rör det sig om olika saker. Därför är det trots allt viktigt att 
hålla reda på vad för sorts autonomi man talar om. franzén 
skriver : ”Litterär autonomi är intimt förbunden med yttrandefri-
het. När man av samhällsmedborgaren kan kräva begränsningar 
i denna frihet accepterar vi idag att litteraturen befinner sig i en 
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relativt skyddad frizon där den i princip får säga vad den vill 
och på vilket sätt den vill.”42 Det påståendet är förvisso riktigt, 
åtminstone delvis, och även om det bör betonas att autonomin 
som det syftas på här i första hand är fältets, inte det enskilda 
verkets. Det enskilda verkets frihet kan knappast på detta sätt 
garanteras av den institutionella autonomin ( det franzén kallar 
”skyddad frizon” ). framför allt måste det påpekas att littera-
turen inte – inte ens ”i princip” – kan uttrycka vad den vill på 
vilket sätt den vill. Den relativa frihet i förhållande till den socia-
la världens regelsystem som det litterära verket nog ändå erövrar 
tack vare fältets autonomi, ersätts nämligen av ett annat slags 
ofrihet. Litteraturen och författarna kastas in i ett nytt beroende : 
till de konventioner och spelregler som genomsyrar den institu-
tionaliserade autonomin ( den skyddade frizonen ).

Det litterära fältets höga grad av autonomi medför således 
inte heller någon ökad handlingsfrihet att tala om för fältets ak-
törer. Autonomin leder bara till att aktörernas handlingar kom-
mer att bestämmas mindre av de externa förhållandena i sig än 
av hur fältets logik behandlar dessa förhållanden och omvandlar 
innebörden av dem när de importeras till fältet. Att det litterära 
fältet är relativt autonomt säger alltså framför allt att det styrs av 
en egen logik, av lagar som är minst lika tvingande men som i 
några väsentliga avseenden skiljer sig från – och i regel utveck-
lats i opposition mot – de lagar som styr människors och insti-
tutioners verksamheter och värderingar i den sociala världen i 
övrigt. Denna gemensamma uppslutning kring en särskild logik 
gör således, med Broadys ord, ett fält till ”en avskild och relativt 
självständig värld med egna inträdeskrav, egna måttstockar för 
bedömning av framgång och fiasko, egna former för belöning 
och straff”.43 De flesta författare uppfattar säkert denna avskilda 
värld som en frihetens plattform, annars skulle de inte söka sig 
dit. men lika säkert är att det uppstår tvivel bland författarna 
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om huruvida denna avskilda värld uppfyller något syfte. är den 
måhända endast ett Kastalien för glaspärlespelare, som Her-
mann Hesse beskrev det : en estetisk frizon som blivit sitt eget 
ändamål? Litteraturen, noterar Sven Lindqvist i sin bekymrade 
debattartikel från 1955, ”tycks vara ett tillhåll för invigda, en 
avskild domän där det sysslas med saker som ingen kan förklara 
betydelsen av”.44

fältet blir till

Det krävs en historisk rekapitulation. Bourdieu redogör i konst-
ens regler för hur det han kallar ett litterärt fält bildades i frank-
rike någon gång vid mitten av 1800-talet, för att sedan definitivt 
etableras cirka tjugofem år senare, bland annat genom aktiva 
insatser av påstridiga författare som Baudelaire och flaubert. 
I Sverige har det litterära fältet aldrig sett likadant ut som i 
frankrike, och dessutom verkar hela processen ha varit kraft-
igt fördröjd här. Till stor del beror det sannolikt på att Sverige 
var ett land som industrialiserades och blev ”modernt” tämligen 
sent efter europeiska mått ; den nödvändiga strukturella omvand-
lingen av samhället dröjde. Visserligen lades under 1800-talet 
grunden till den förvandling av litteraturens produktionsvillkor 
som krävdes för att ett litterärt fält skulle uppstå. Kommersiella 
bokförlag bildades och en relativt fri press uppstod, saker som 
möjliggjorde yrkesförfattaren, journalisten, idén om den fria 
intellektuella – ”litteratören”, som Strindberg skulle säga – 
och uppkomsten av en så kallad ”bildad allmänhet”.45 Allt var 
således förberett för en litterär marknad som skulle ge plats för 
en ny författarroll. Att genombrottet för en sådan författarroll – 
och därmed för en ny sorts litteratur – ändå uteblev,46 trots att de 
strukturella förutsättningarna för genombrottet delvis förelåg, 
brukar bland annat förklaras med att en äldre litterär akademi-
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kultur levde kvar sida vid sida med den nya, framväxande lit-
terära marknaden. På grund av en gammal kotterimentalitet 
där diktarna ännu existerade ”på de tributer deras egen miljö 
[ försåg ] dem med” fanns det inom akademikulturens slutna säll-
skap ännu inget behov av att anpassa sig till litteraturens nya 
spelregler på en öppen marknad.47 Inte minst eftersom de här 
slutna sällskapen rådde över fördelningen av betydande ekono-
miska medel hade de dessutom en bromsande inverkan på den 
litterära utvecklingen i Sverige. Det är till exempel känt att 
Svenska akademien, särskilt under Carl David af Wirséns in-
flytande, kraftigt motarbetade ”Det unga Sverige” – författarna 
bakom det så kallade ”moderna genombrottet” – genom att kon-
sekvent vägra att tilldela dem några stipendier.48

även om de gjorde sig beroende av en kapitalistiskt reglerad 
litterär marknad kan man nästan utgå från att många författare 
under det moderna genombrottet uppfattade sin verksamhet som 
en självständighetsförklaring för litteraturens räkning. förfat-
tare som August Strindberg hade dragit ut i strid för att befria 
sig från anpassningen till en gammal litteraturs överspelade ut-
trycksformer. Som ett led i detta hade de hävdat sin autonomi, 
det vill säga sin rätt att i valfri litterär form sätta även de mest 
kontroversiella frågor under debatt.49 Snart skulle dessa förfat-
tare emellertid konfronteras med de problem som var förbundna 
med den nya friheten. I längden, och i synnerhet efter att segern 
över den gamla akademikulturen var vunnen, kunde de förstås 
inte undgå att besväras av det faktum att såväl de frågor som de-
batterades som de litterära former de framställdes i gav ut tryck 
för en ny sorts anpassning : dels till kraven som följde med de 
nya publikationsformerna,50 dels till smaken hos den borger-
liga publik som kunde tänkas betala för sig. för att garantera 
sin självständighet tvingades författarna därför gå ihop och från 
denna åt marknaden prisgivna fiende återta kontrollen över kon-
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stens legitimeringsinstrument. Detta kunde endast ske om för-
fattarna med detta gemensamma intresse klarade av att upprätta 
ett slags ”organisationell autonomi”. Det förutsatte i sin tur att 
de lyckades besätta de viktiga positioner varifrån stipendier och 
andra ekonomiska bidrag delades ut samt att de ökade sitt in-
flytande över de medier där de tyngst vägande litterära omdö-
mena offentliggjordes.51

Arne melberg menar att en svensk litterär institution etab-
lerades på tiotalet, med den epok i svensk litteratur som van-
ligtvis förknippas med ”den borgerliga realismen”.52 först då 
uppstod en något så när självförsörjande litterär offentlighet, 
där författarna utan att hela tiden behöva snegla på marknaden 
kunde skriva om ungefär vad de ville i visshet om att deras in-
tressen delades av tillräckligt många för att göra detta ekono-
miskt möjligt. 

Det ska dock betonas att den sociala basen för den litterära 
institutionens etablering under tiotalet utgjordes av den så 
kallade bildade allmänheten.53 Det var förstås ett besvärande 
faktum att denna bildade allmänhet hade fått sin bildning i en 
utpräglat borgerlig offentlighet. melberg påminner om att just 
denna borgerliga offentlighet, som alltså under tiotalet utgjorde 
grunden för den litterära institutionen, ganska snart ifrågasattes 
av en framväxande proletär offentlighet.54 Arbetarlitteraturen i 
Sverige hade länge utgjort en litterär offentlighet vid sidan av 
den borgerliga litteraturens, men de bägge offentligheterna lät 
sig snart påverkas av varandra och med tiden sammansmältas 
i något som melberg kallar en integrerad litterär institution.55 
Som en konsekvens av att den litterära institutionen konfron-
terades med arbetarklassens erfarenheter och referensramar kom 
själva den världsbild att ifrågasättas som institutionens estetiska 
paradigm, den borgerliga realismen, hade vilat på. för förfat-
tarna tydliggjordes nu att såväl deras referensramar som deras 
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grundläggande moraliska och politiska värderingar hade sitt ur-
sprung i en högst begränsad erfarenhetssfär som de delade med 
i första hand sin borgerliga läsekrets. Denna insikt resulterade 
dock inte främst i en mer ”utåtvänd” litteratur, utan snarare i en 
litteratur som tog till allt extremare metoder för att markera sitt 
oberoende från alla tänkbara yttre instanser. Särskilt tydliga blev 
nu författarna i sitt avståndstagande från den borgerliga världen. 
”författarnas reaktion”, skriver melberg, blev ”att gå in i den 
litterära institutionen och inom dess gränser upptäcka själen och 
utveckla litteraturen.”56

Så kan det i grova drag ha gått till när ett litterärt fält väx-
te fram i Sverige. Inför den här studiens fortsättning kan man 
tillägga att det litterära fältet under följande decennier ytterligare 
stärkte sin autonoma ställning. Klyvningen mellan en proletär 
och en borgerlig litterär offentlighet kom att minska i betydelse 
från och med trettiotalet, vilket bland annat tog sig uttryck i att 
ett antal författare med arbetarbakgrund vid samma tidpunkt 
starkt bidrog till att förändra det svenska litteraturklimatet. Des-
sa författares inträde i det litterära fältet ackompanjerades av de-
ras högljudda kritik av den etablerade litteraturens anpassning 
till en borgerlig erfarenhetssfär, varpå kravet på fältets autonomi 
stärktes ytterligare. Enligt Erik Peurell inträdde dock inte den 
sista fasen i utvecklingen av ett svenskt litterärt fält förrän tio 
år senare. först åren efter krigsslutet, vid tidpunkten för fyrtio-
talisternas genombrott och i nära anslutning till de så kallade 
pessimism- och obegriplighetsdebatterna, kan man enligt hans 
bourdieuska definition börja tala om uppkomsten av ett relativt 
autonomt litterärt fält i Sverige.57 fram till dess var det sällsynt 
att svenska författare höll isär frågor om litterärt skapande från 
frågor om socialt engagemang. från och med obegriplighets-
debatten 1946–47 blev författarnas status på fältet däremot i allt 
större utsträckning beroende av deras förmåga att uppbåda in-
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tresse för exklusivt litterära, estetiska och stilistiska problem.58 
”Den svenska efterkrigsmodernismen följde inte Brecht utan 
Kafka”, skriver Birgitta Holm. och enligt Peurell är det alltså 
först med denna efterkrigsmodernism som idén om ”konstens 
egenvärde ( l’art pour l’art ) vinner uppslutning bland en större 
grupp svenska författare samtidigt.”59

Det leder mig osökt in på modernismen – den litterära rörelse 
som mer än någon annan har förknippats med kampen för 
fältets autonomi. Det var som bekant först på trettiotalet, men 
fullt ut kanske ändå inte förrän efter andra världskriget, som 
modernismen definitivt blev den svenska litteraturens domine-
rande estetiska och etiska paradigm. med modernismens intåg 
förstärktes således det svenska litterära fältets autonomi gente-
mot externa ekonomiska, politiska och sociala auktoriteter.60 
Trenden var densamma under det så kallade nyromantiska fem-
tiotalet, vilket jag kommer att gå närmare in på i del III. och 
det var alltså vid den tidpunkten, decenniet före det sextiotal då 
författarna skulle sluta upp i en kollektiv revolt mot den litterära 
institutionen, som Sven Lindqvist inledde sitt författarskap.

modernism

Regionala och historiska skillnader visar att man inte utan 
vidare kan använda en beskrivning av tillståndet i ett litterärt 
fält för att tala om tillståndet i ett annat. Visserligen finns det 
sådant som per definition kännetecknar litterära fält – jag har 
nämnt dess relativa autonomi. för en viss nivå av beskrivningen 
spelar det dock mindre roll. Samma strävan efter autonomi 
kan, med Bourdieus ord, likafullt ”ta sig formen av motsatta 
ställningstaganden”.61

Jag vill föreställa mig det så, att det sida vid sida med sådana 
grundläggande strukturella lagar som skapar och reproducerar 
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fältet i sig förekommer ställningstaganden och värderingar 
som inte nödvändigtvis har fältet i sig för ögonen men som vid 
tillfälle kommer att diktera många av villkoren för dess aktörer. 
Autonomisträvan tillhör då den första kategorin ; den reprodu-
cerar fältet i sig och är därför en förutsättning för verksamheten 
där. Hur denna strävan manifesteras kan dock skilja sig från fall 
till fall, beroende på vilka estetiska och ideologiska paradigm 
som för tillfället härskar. Samtidigt uppstår dessa paradigm san-
nolikt oftast som ett försvar för fältet som sådant ; de blir till i 
reaktion mot vad som från viktiga positioner i fältet uppfattas 
som annalkande hot mot de värden eller intressen som gjorts he-
liga. och om man får tro Bourdieu anses de största hoten alltså 
härstämma från den värld gentemot vilken fältet har utropat sin 
autonomi.

Det gäller i allra högsta grad även för det estetiska och etis-
ka paradigm som fullständigt har dominerat de litterära fälten i 
Västeuropa på 1900-talet – ja, som kanske rent av är oupplösligt 
förbundet med dem. Jag syftar förstås på modernismen i dess 
olika varianter. Det finns en rik forskningsflora över denna mo-
dernism och vilka värden som i grunden konstituerar den. flera 
sådana teorier är i huvudsak upptagna av den modernistiska es-
tetiken och dess karakteristiska språkliga och narrativa experi-
ment. men intressantare för den här studien är de ansträngningar 
som gjorts för att ringa in de etiska – eller politiska, ideologiska 
– diktat som de modernistiska rörelserna har burits fram av. även 
om den vanligen framställts som en motståndsrörelse är det 
 uppenbart att den modernistiska rörelsens framskjutna position i 
1900-talets svenska litterära fält har varit i det närmaste ohotad. 
Så är fallet ännu vid tiden för Sven Lindqvists debut på femtio-
talet, liksom långt in på sextiotalet. olika försök att förstå vad 
som har konstituerat den modernistiska litteraturen kan således 
även fungera som försök att beskriva tillståndet på det fält som 
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Lindqvist gick i dialog med i sitt tidiga författarskap. Jag vill 
därför dröja ett slag vid några forskares ansträngningar att ringa 
in den litterära modernismens särdrag.

Något som vanligtvis lyfts fram är den litterära modernism-
ens komplicerade förhållande till moderniteten. En ofta cite-
rad modernismforskare som matei Călinescu menar att ett av 
modernismens tydligaste kännetecken är att den befinner sig 
i dialekt isk opposition till den rationella, kapitalistiska, nytto-
inriktade och blint framåtskridande modernitet som hör den 
borgerliga världen till.62 En liknande men inte helt identisk 
tanke framförs av marshall Berman i hans betydligt mer mate-
rialistiskt inriktade studie allt som är fast förflyktigas. Berman 
rör sig med ett vidare modernismbegrepp än Călinescu. Det tar 
sin utgångspunkt i människans upplevelse av att vara indragen 
i det moderna livets ”virvelström”, av att befinna sig mitt i en 
tid av socialt och kulturellt omvälvande förändringar, i en värld 
av ”ständig upplösning och förnyelse, kamp och motsägelse, 
kluvenhet och smärta”.63 Det som intresserar Berman är hur 
människor reagerar på att vara utlämnade åt dessa omskakande 
samhällsprocesser, som på en och samma gång förebådar något 
nytt och spännande och hotar att ödelägga gamla trygga och 
pålitliga värden. Modernistiska kallar Berman följaktligen de vi-
sioner, idéer och värderingar som tar den moderna människans 
känsla av att ”allt som är fast förflyktigas” på allvar, och som 
i stället för att passivt finna sig i att människan blir denna mo-
dernitets maktlösa objekt strävar efter att på ett eller annat sätt 
göra henne till dess subjekt.64 Berman skiljer sig från Călinescu 
genom att han inte betraktar det som självklart att modernismen 
står i  opposition till moderniteten. modernismen hämtar tvärtom 
näring ur det moderna, sluter upp kring det och förkastar det, 
entusiasmeras och äcklas av det – ofta på samma gång. Särskilt 
tydligt var det bland 1800-talets modernister, hävdar Berman. 
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Beträffande den modernism som etablerades som en mer eller 
mindre institutionaliserad konströrelse under 1900-talet, är han 
däremot snarare inne på Călinescus linje. Ett genomgående ar-
gument hos Berman går nämligen ut på att 1900-talets modern-
ism i allt högre grad har kommit att framställa sig och fungera 
som ett alternativt värde till moderniteten, ett räddande värde – 
och när sentida modernistiska rörelser trots allt gjort gemensam 
sak med det moderna ( vilket t.ex. var fallet med futurismen ) har 
det skett utan inslag av 1800-talsmodernismens kreativa ambi-
valens. ”De öppna visionerna av det moderna livet har ersatts 
med slutna, Både/och med Antingen/Eller”, skriver Berman.65

Enligt detta sätt att se på saken tar modernismen alltså på sig 
rollen som förvaltare av sådana värden som moderniteten och 
den borgerliga civilisationen hotar att förgöra. Just kritiken av 
borgerliga värderingar och borgerlig livsstil fyller en central 
funktion och tycks således vara ett konstituerande drag hos den 
modernistiska litteraturen. Nästan ingen forskare som varit på 
jakt efter de etiska principer som legat till grund för modernism-
en har glömt bort att nämna den kraft med vilken modernister 
har avfärdat ”borgaren”. Det gäller även de forskare som anser 
att modernisterna i grunden haft andra mål för ögonen.66

men det finns alltså variationer på temat. modernismen 
framställs inte alltid som en motståndsrörelse mot i första hand 
borgerliga värden. Andreas Huyssen koncentrerar sig på den 
motsättning och dialektik som länge rådde mellan å ena sidan 
den modernistiska frontkultur som brukar gå under namnet 
”avantgardism” och å andra sidan den breda, kommersiellt in-
riktade kulturform som brukade kallas ”masskultur”.67 från 
och med uppkomsten av denna motsättning, och tydligast under 
1900-talet, har just förkastandet av masskulturens yttringar varit 
något som särskilt har utmärkt modernismen. Huyssen menar, 
och därvid riktar han samma kritik mot 1900-talets modernism 
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som Berman gjorde, att det under årens lopp har bidragit till 
att allt tydligare avskärma modernismen som estetisk och etisk 
rörelse från den evigt föränderliga modernitet som den en gång 
tog avstamp i. Det märks kanske tydligast i avogheten mot den 
nya teknologin. I föregående kapitel citerade jag Sven Lindqvist 
när han i sin debutbok talade om de ”olägenheter som indu-
strialiseringsprocessen har fört med sig” och när han kritiserade 
romanförfattarna i sin samtid för att försöka kopiera de moderna 
massmediernas uttrycksformer. från att ha varit något som mo-
dernisterna ville erövra och integrera i konsten – detta är Huys-
sens poäng – förvandlades den moderna teknologin till ett en-
tydigt hot mot de andliga och kulturella värden som författarna 
började se sig som förvaltare av. Den historiska ironin i sam-
manhanget är, som Huyssen påpekar, att den ”höga” kulturform 
som modernismen vill representera vänder moderniteten ryggen 
vid ungefär samma tidpunkt som den ”låga” masskulturens 
uttrycksformer alltmer börjar handla om att gestalta, bearbeta 
och diskutera de nya livsvillkor som moderniteten för med sig.68

Det som kunde beskrivas som modernismens motstånd mot 
den borgerliga världen blir alltså i Huyssens framställning ock-
så ett uttryck för modernismens skepsis mot masskulturen. Det 
rör sig förstås om en alternativ förklaring av vad för slags etisk 
princip modernistiska rörelser verkar utifrån. men, och detta 
vill jag betona, den ena förklaringen utesluter knappast den an-
dra. Tvärtom är det nog så, att kategorin ”masskultur” – eller 
”kulturindustri” som Adorno och Horkheimer skulle tala om – 
smälter samman med kategorin ”borgerlig” i många modernist-
iska texter, inte alltid med ”folket”, ”pöbeln”, ”arbetarklassen” 
eller liknande storheter.69 modernismens storhetstid ( säg från 
slutet av 1800-talet till halvvägs in i 1900-talet ) råkar nämligen 
sammanfalla med en historisk epok då en betydande del av kul-
turkonsumenterna hade sin sociala tillhörighet i borgarklassen. 
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Samma borgarklass utgjorde således den marknad på vilken 
en kommersiellt inriktad masskultur sökte avsättning för sina 
produkter. Inte minst av det skälet verkar det troligt att bred, 
lättill gänglig kultur med stor spridning av många kom att för-
knippas med värderingarna hos den borgarklass som konsume-
rade den. 

Denna uppräkning av kulturella, politiska, teknologiska – kort 
sagt : moderna – företeelser som modernismen på en gång har 
varit beroende av och ställt sig kritisk till, och som därför efter 
dialektiskt mönster har spelat stor roll för hur modernismen har 
framträtt som idémässig, politisk och etisk rörelse – den uppräk-
ningen kan göras ännu längre. Till exempel lanserade Sandra m. 
Gilbert och Susan Gubar i No Man’s Land från 1988 teorin att 
motiven bakom den litterära modernismens exklusivitetssträvan 
ska sökas i hur manliga författare reagerade på det historiska 
faktumet att deras kvinnliga kolleger under modernismens 
genombrottsfas flyttade fram sina positioner på den litterära 
marknaden. En modernistisk rörelse, bestående huvudsakligen 
av på detta sätt förbisprungna män, reagerade på de kvinnliga 
författarnas försäljningsmässiga och publika succé med att börja 
lägga unikt stor vikt vid tanken att ”litterär kvalitet” borde bedö-
mas utan hänsyn till sådan värdslig framgång som mäts i peng-
ar och antal läsare. modernisternas vilja att framhålla den ”ex-
perimentella” och ”originella” litteraturen, att hylla en exklusiv 
estetik, hade således också ( det ”etiska” ) syftet att nedvärdera 
kvinnliga författare och ”kvinnliga genrer”.70

motståndet mot det ”kvinnliga” eller den förmenta ”femini-
seringen” av den moderna kulturen, går alltså också att  lyfta 
fram som ett konstituerande drag för modernismen – och, i 
förlängningen, för det litterära fältet som det tog form under 
1900-talet. men försöket att skilja ut motståndet mot feminise-
ringen av kulturen som modernismens egentliga drivkraft är av 
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allt att döma lika problematiskt som att försöka hävda att den 
modernistiska rörelsen uppstår i opposition mot i huvudsak den 
borgerliga världen eller endast masskulturen. I själva verket rör 
det sig här om kategorier som överlappar varandra och som kan 
ges olika innebörder i olika historiska och sociala sammanhang.

Gilbert och Gubar är själva inne på det då de nämner att lit-
terära genrer som under 1900-talet har nedvärderats genom att 
stämplas som ”kvinnliga” i stor utsträckning också har utmärkts 
av att de har vunnit den borgerliga publikens hjärtan. med det 
i åtanke blir det förstås svårt att uttala sig om vad det är mo-
dernismen egentligen är ett avståndstagande från – feminisering-
en av kulturen eller den borgerliga livsstilen?71 man kan som 
sagt även anknyta till Huyssen och fråga sig om det förakt för 
masskulturen som han urskiljer som ett modernistiskt karaktärs-
drag väsentligen har varit ett förakt för just masskulturen som 
sådan eller snarare för de borgerliga värderingar och livsstilar 
som förmedlats av det som Adorno och Horkheimer skulle kalla 
”kulturindustrin”? Eller är föraktet för masskulturen i stället, 
vilket Huyssen också är inne på, ett utslag av motståndet mot 
feminiseringen av kulturen, allt enligt den diskursiva associa-
tionskedja som förknippar femininitet med yta och utslätning 
( masskultur ) och maskulinitet med djup och autenticitet ( finkul-
tur )?72

Sanningen om dessa sammansmältande kategorier är förmod-
ligen att de verkar i den modernistiska diskursen inte endast som 
referenser till särskilda grupper eller kollektiv av människor utan 
även som kodade meddelanden med annan adressat än den bok-
stavligt angivna. Därför kan till exempel modernistiska invektiv 
riktade mot en borgerlig livsstil fungera som ett sätt att omvägen 
smutskasta den borgerliga frigjorda kvinnan. Logiken är den-
samma som när ”främmande raser” i den europeiska rasismens 
historia har feminiserats eller när politiskt förtryck av inhemska 
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sociala grupper har motiverats med att de utgjort ”främmande 
raselement” i en för övrigt rashomogen nation.73

Därmed börjar jag närma mig min poäng. Jag tror nämligen att 
slutsatsen man bör dra är att ingen av alla dessa företeelser, som 
modernismen intar en kluven och – detta får ändå inte glömmas 
bort – oftast föraktfull hållning till, ensamma kan sägas konstitu-
era den litterära modernismen som helhet.74 Däremot har de alla 
spelat en betydande roll för utformningen av modernismens es-
tetiska och etiska paradigm – och således även för organisering-
en av positionerna i det litterära fältet. Den funktion som dessa 
företeelser har förändras förstås också över tid. men återigen är 
det främst genom att uppehålla sig vid det historiska exemplet 
som man kan förmedla en någorlunda rättvisande bild av vad för 
slags estetiska och etiska frågor som verkligen kan ha stått på 
spel – i ett specifikt skede, på en viss plats, för en viss författare.

Åsikter på parnassen

Låt mig med ett bekant svenskt exempel illustrera några av de 
problem jag berört här. Jag tänker på den litterära modernistiska 
framryckning som skedde i Sverige under trettiotalets inled-
ningsskede, och särskilt tänker jag på Artur Lundkvist, som trots 
sin ungdom var en av de författare som tydligast stod  bakom 
denna framryckning.75 Redan Lundkvists inställning till ”det 
moderna” visar prov på en komplexitet, en både/och-vision, 
som enligt Berman inte borde ha kunnat existera i modernistiska 
rörelser vid den här tiden. Lundkvists och hans generationskam-
raters modernistiska program, ”vitalistiskt” och ”primitivistiskt” 
har det kallats, var nämligen på en och samma gång modern-
itetsbejakande och modernitetskritiskt. Det var ett program som 
i nästan futuristisk anda bejakade modernitetens ”själ” – farten, 
rörelsen, det explosiva nuet, progressionen – samtidigt som 
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det tog strid mot ”själlösheten” hos den borgarklass som mer 
än någon annan skördat de materiella frukterna av moderni-
teten. moderniteten var för Lundkvist därför ett löfte som i sina 
väsentligaste delar ännu väntade på att infrias ( ett löfte som för 
övrigt också Sven Lindqvist skulle låta sig uppfyllas av 25 år 
senare, även om hans idéer om hur det skulle infrias skilde sig 
från Lundkvists, ungefär som en reformistisk politik skiljer sig 
från en revolutionär ). men om modernitetens löfte skulle infrias, 
menade Artur Lundkvist, måste det bringas nytt liv i den. och 
det var här primitivismen fick sin funktion i den svenska tret-
tiotalsmodernismen. mot den urvattnade och förhatliga borger-
liga civilisationen ställde primitivisterna nämligen sådana för-
modat ”naturliga” och ”ursprungliga” livsformer som ännu inte 
hade låtit sig förstöras av den borgerliga kulturens förkonstlade 
och livsförnekande värden. Primitivisterna gav sig så att säga 
ut i modernitetens periferi på jakt efter modernitetens framtida 
potential. Ivar Lo-Johansson reste till östeuropa och studerade 
”zigenare”.76 för Lundkvist bar det bland annat av till Afrika. 
Dit åkte han 1932 för att lära sig av den ”naturlighet” och ”ur-
sprunglighet” som kunde gjuta nytt liv i moderniteten, och på så 
sätt bana väg för en framtida, mer livsbejakande och vital mo-
dern civilisation.77

Så såg i princip trettiotalets primitivistiska program ut. Det är 
nog så komplicerat att redogöra för – och jag har här bara gett 
en väldigt förenklad bild av saken. många forskare har emeller-
tid gått vidare och studerat de politiska implikationerna av det 
primitivistiska programmet och dess civilisationskritik. I den 
 andan har en del tagit fasta på den klasskampsretorik som delvis 
präglade trettiotalsmodernismen, och därav dragit den givna slut-
satsen att hela rörelsen bör förstås som ett proletärt uppror mot 
en borgerlig kultur. Andra, som Ebba Witt-Brattström, har med 
samma rätt hävdat att primitivisternas i hög grad könskodade 
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klasskamp var ett slags ”förklädd sexualpolitik” som i själva 
verket innebar ett reaktionärt ställningstagande mot den samtida 
kvinnliga emancipationsrörelsen.78 På liknande sätt skulle man 
kunna driva tesen att primitivismens sanna ideologiska hemvist 
var den västerländska imperialismen, vars rasistiska världsbild 
som bekant hämtar näring bland annat ur idén om att olika ”ras-
er” eller ”kulturer” representerar olika stadier i den universella 
människans evolutionära utveckling.79 Samtliga dessa slutsatser 
finns det alltså fog för. Samtidigt vore det hopplöst att försöka 
föra i bevis att endera av dessa kategorier – klass, kön, ras – har 
en privilegierad ställning i primitivismens litterära program. Allt-
ing finns där samtidigt, både i bokstavlig och överförd betydelse, 
som något reellt och som något som är möjligt att tolka in.

frågan är emellertid om man inte bakom Artur Lundkvists 
litterära program kan ana andra, och ännu starkare drivkrafter? 
för att besvara den frågan vill jag återknyta till den diskussion 
jag förde om de villkor som reglerar författarnas verksamhet i 
det litterära fältet. Vad jag är ute efter är att primitivismen inte 
bara hade politiska implikationer. Den fyllde också en litterär 
funktion. och då syftar jag inte främst på en estetisk funktion. 
Det handlar också om något så högst konkret som Lundkvists 
och hans författargenerations intåg i det litterära fältet, och om 
villkoren för detta intåg.

Det är nämligen inte bara eftervärlden som har gått hårt åt 
primitivisterna. Redan när det begav sig uppfattades deras utspel 
som starkt provocerande, dock inte i första hand på grund av de 
politiska inslagen i primitivismen. De vanligaste anklagelserna 
riktade mot författarna gick i stället ut på att de sökte publi-
citet. Särskilt den i offentligheten iscensatta generationsmotsätt-
ningen mellan ”ungt” och ”gammalt” ansågs vara skapad för 
detta ändamål. för författare som med sina konstnärliga bidrag 
försöker kämpa sig till en position i fältet finns det förstås få 
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saker som är så hotfulla som tanken på att deras uppträdande 
skulle kunna tolkas uteslutande i karriäristiska termer. Det är 
mot den bakgrunden man får förstå varför det var så angeläget 
för Artur Lundkvist att i en essäsamling från 1932 ”[ kunna 
fastslå ] som ett ofrånkomligt faktum att modernisterna långt 
mindre gjort reklam för sina personer än fört en ärlig kamp för 
sina strävanden och idéer, för utbredandet av sin inställning och 
sina ideal”.80 Samtidigt är det ställt utom allt tvivel att förfat-
tarna bakom trettiotalets ”modernistiska front” själva uppfattade 
sig som provokatörer. Det är bara att lyssna på Gustav Sandgren 
när han 1929 i ett brev till Erik Asklund gör upp planer för hur 
5 unga som redaktion för ett nyårsblad ska bedriva ”ett hejdlöst 
skoj med parnassen, frän satir och skämt”.81 Ett och ett halvt de-
cennium senare vågade även Lundkvist säga att han i början av 
sin författarkarriär kanske drevs mer av ett allmänt oppositions-
begär än av verklig övertygelse, och att hans ställningstaganden 
för primitivism och sexualromantik till stor del hade att göra 
med att detta var ”illa ansedda och allmänt förhånade rörelser 
som just därför stod mitt hjärta nära”.82

Av det här bör framgå att trettiotalsmodernisternas litterära ut-
spel gick i dialog med det litterära fält som de samtidigt försökte 
erövra. Klasskampen, sexualpolitiken och primitivismen i deras 
texter är därför kanske inte i första hand uttryck för författarnas 
ideologiska övertygelse,83 utan snarare medel som de tog till för 
att förtydliga att de hade någonting fullständigt nytt och annor-
lunda att komma med : något som skulle kunna bereda dem plats 
på den litterära parnassen. I den meningen agerade till exem-
pel 5 unga i den svenska litteraturen mindre som fria aktörer än 
som huvudrollsinnehavare i ett på förhand regisserat drama, som 
bara väntade på att få spelas upp. Trettiofem år senare var detta i 
princip även Artur Lundkvists version av saken. Han antyder då 
själv att han aldrig stod i något djupare förhållande till de dikter 
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han skrev i primitivistisk anda. ”men”, skriver han, ”jag hade en 
känsla av att de måste skrivas och att jag var ett instrument för 
att göra det.”84

med ovanstående teoretiska utläggning om modernismforsk-
ningen och det konkreta fallet med Artur Lundkvists primitivism 
hoppas jag ha fått en del sagt om de ideologiska föreställningar 
och politiska ställningstaganden som historiskt har präglat, el-
ler rent av konstituerat den litterära modernismen. Själv har jag 
dock ytterst velat härleda den modernistiska litteraturens utspel 
till det litterära fältets interna logik. Det påbud som mer än något 
annat utgår från det litterära fältet är att författarna, enskilt och 
tillsammans, bör strida för sitt oberoende, sin autonomi. och nu 
har jag till slut nått hela vägen fram till min poäng : Jag menar 
att bakom de strider som författare i fältet påstår sig utkämpa – 
det må vara för stilistisk originalitet och primitivism eller mot 
borgerligheten, masskultur och feminisering – pågår hela tiden 
denna andra strid, som handlar just om att befästa eller – den 
andra sidan av myntet – bekämpa autonomin. Denna strid får 
anses vara överordnad de ideologiska utspelen – åtminstone för 
författarna själva. Den är närvarande som ett villkor för litterärt 
skapande.

Ju mer autonom, desto mer isolerad  

om man vågar släppa kravet att lyssna på vad modernisterna 
själva har hävdat är det bärande innehållet i deras verksamhet 
och i stället kopplar ett sociologiskt och historiskt grepp på 
litteraturen, finner man förmodligen att vissa av författarnas 
strävanden och bekymmer har varit mer seglivade, eller rent av 
mer ”tidlösa” än andra.

Jag har redan flera gånger nämnt att strävan efter autonomi är 
av det slaget. Det kan yttra sig på olika sätt. En av de mest kom-
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prometterande saker en författare i det litterära fältet kan ankla-
gas för är att eftersträva ekonomisk och materiell vinning genom 
sitt författarskap. Därför har det till exempel blivit en angelä-
genhet för varje författare som velat äga något slags trovärdighet 
att förklara sitt oberoende från ekonomiska intressen. Bourdieu 
talar om det litterära fältet som en i själva verket ”bakvänd eko-
nomisk värld”, där regeln gäller att den författare som vill få ett 
symboliskt erkännande i den litterära världen måste misslyckas 
ekonomiskt, åtminstone på kort sikt.85 Det beror på – för att tala 
bourdieuska – att innehavarna av de viktiga positionerna i fältet 
har enats kring antagandet att hög litterär kvalitet i regel ute-
sluter såväl snabb produktionstakt som stora försäljningssiffror 
och god ekonomisk avkastning. Tanken förekommer redan hos 
flaubert : ”Ju mer samvetsgrant man utför sitt arbete desto mind-
re tjänar man på det”, skrev han i ett brev 1867.86

Efterhand som fältets aktörer en gång anslöt sig till ”detta 
i grunden antiekonomiska ekonomiska universum”,87 började 
också själva den publik misstänkliggöras som hade kunnat ga-
rantera många författare försörjning. förhållandet är faktiskt så 
paradoxalt att en författare som önskar få ett stort symboliskt 
erkännande kan dra nytta av att han nästan saknar publik ( vilket 
jag ska återkomma till längre fram i boken ). med hjälp av denna 
paradoxala lag vidgas gapet mellan en konstlitteratur som bara 
uppskattas av ett fåtal insatta och en kommersiell, massprodu-
cerad litteratur som konsumeras av de breda folklagren. Enligt 
Bourdieu är det rent av så att det litterära fältet organiseras kring 
den här ”huvudsakliga motsättningen [ … ] mellan den rena 
produktionen, inriktad på en marknad som är begränsad till and-
ra producenter, och en storskalig produktion, koncentrerad på att 
tillfredsställa en bred publiks förväntningar”.88

De här envisa protesterna mot allmänhetens sätt att mäta 
framgång beskriver förmodligen ganska väl den grundläggande 
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princip som gäller för kulturella fält. Denna princip är återigen 
strävan efter socialt, ekonomiskt och politiskt oberoende från 
hegemonin, det vill säga strävan efter autonomi. Kunskapen om 
det sammanhang, den kontext, som det litterära fältet utgör är 
av central betydelse för kunskapen om vad det under 1900-talet 
innebar att vara och verka som författare. Den behövs, skulle jag 
säga, för förståelsen av litteraturens förutsättningar. En förfat-
tare som verkar i ett autonomt fält kan nämligen ta sig friheter 
som inte existerar i den sociala världen i övrigt. men – och det 
här är en av de viktigaste utgångspunkterna för min studie – han 
eller hon kan också börja uppfatta denna frihet som ett fängelse.

Därmed hoppas jag ha klargjort den metodologiska betyd-
elsen av att urskilja det litterära fältet i sig – principen för dess 
existens – som ett av de sammanhang som litterära verk bör läs-
as i. Det framstår enligt mitt sätt att se på saken som det mest 
hållbara sättet att kontextualisera litteratur utan att för den saken 
reducera den till en spegling av utomlitterära förhållanden : det 
är en extern tolkningspraktik som tar hänsyn till det faktum att 
konsten har sina egna, unika förutsättningar. Världen framträder 
i litteraturen endast i den skepnad som det litterära fältet tillåter. 
Utifrån den beskrivning som jag har gjort av fältets relativa auto -
nomi kan man gå så långt som till att påstå att inga händelser 
i den sociala världen ( dvs. det som normalt sett åsyftas med 
”kontexten” ) är direkt relevanta för förståelsen av enskilda lit-
terära verk förrän man har studerat dessa händelsers verkning-
ar i fältet.89 Liksom fältet kan sägas utgöra ett samhälle i sam-
hället bildar fältets historia en historia i historien. Av det som 
sker i fältet kommer därför med tiden alltmer också att behöva 
härledas till fältets egen interna historia och allt mindre till det 
aktuella tillståndet i den sociala världen.

Den slutsats som jag drar av det här, och den slutsats som jag 
härmed också vill införliva i min metod, är att det är omstän-
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digheter som hör ihop med tillståndet i det litterära fältet som 
främst anger förutsättningarna för Sven Lindqvists tidiga förfat-
tarskap. Det är dock inte främst detaljkunskap om fältet jag be-
höver för att genomföra de analyser som följer ; jag kommer inte 
att studera de exakta ”relationerna mellan positioner” i fältet eller 
de strategiska förflyttningar Lindqvist gör inom detsamma, det 
vill säga den empiriska delen av en bourdieusk fältstudie. Den 
här studien är över huvud taget inte sociologisk annat än på så 
sätt att jag använder Bourdieus beskrivning av författarens och 
litteraturens situation som en utgångspunkt för min undersök-
ning.90 Vad jag är ute efter att förstå är den inbyggda motsättning, 
mellan autonomi och heteronomi, internt och externt, som gör 
det relativt autonoma fältet till ett kraftfält som ingen författare 
kan lämnas oberörd av – ja, som de i själva verket måste förhålla 
sig till, medvetet eller omedvetet, om de över huvud taget ska bli 
författare. Just av den anledningen, och efter som denna situation 
gällde för femtiotalet i högre grad än den gäller i dag, är det lit-
terära fältet den omedelbara kontext jag bör läsa Sven Lindqvists 
tidiga författarskap i. förhoppningsvis kommer det efterhand bli 
ännu tydligare varför jag anser att så är fallet.

I den slutsatsen kan man emellertid inte vila alltför länge, 
särskilt inte när man har att göra med en författare som Sven 
Lindqvist. Han är själv alldeles för medveten om det samman-
hang han verkar i, om villkoren för sitt skrivande. och han pro-
testerar som nämnts i hög grad mot dessa villkor. Visserligen 
har Lindqvist, så vitt jag kunnat se, aldrig använt termer som 
”den litterära institutionen” eller ”det litterära fältet” – och inte 
heller har han ordagrant talat om denna institutions eller detta 
fälts ”autonomi”. Dock visar han sig tidigt ha ett väl utvecklat 
medvetande om den litterära världens slutenhet och vilka hot-
bilder som skapar den. I Hemmaresan finns en passage som 
illustrerar detta :
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även bland författare och kritiker finns en [ … ] kåranda som visserligen inte 

hindrar dem från att avsky varandra, söla ned det för varandra, avsiktligt 

missförstå och håna ut varandra. [ … ] Vad som ändå håller dem samman är 

inte solidaritet utan hotet från andra samhällsintressen och framförallt det 

gemensamma behovet att tysta ned tvivlen på hela verksamhetens resultat 

och värde. ( Hr, 169. )

Lindqvists beskrivning av den litterära världen påminner starkt 
om Broadys definition av ett fält som ”ett system av relationer 
mellan positioner vilka besättes av människor och institutioner 
som strider om något för dem gemensamt”. Tanken på att den 
litterära världen skulle vara så här sluten och självtillräcklig 
oroar emellertid Lindqvist. I samma ögonblick börjar han tvivla 
på litteraturens sociala och kulturella relevans. Vad får all denna 
självbespegling för konsekvenser för litteraturen? Hur ska frå-
gan om böckers litterära värde vändas till att handla om böckers 
sociala värde? Hur ser den litteratur ut som vill betyda någon-
ting utanför den litterära världen? 

I den nu flera gånger nämnda artikeln ”Varför litteratur?” drar 
Lindqvist frågan till sin spets. Han uttrycker där som sagt sitt 
tvivel på litteraturens sociala funktion. men dessutom kritiser-
ar han det faktum att ingen på allvar verkar intressera sig för 
denna funktion. Hans kommentar inleds med ett påstående som 
skenbart handlar om något helt annat, nämligen penicillin. Han 
skriver : ”Det kan vara intressant att ta reda på hur penicillinet 
framställdes. men viktigare är : Hur verkar penicillinet? Vad kan 
åstadkommas med det?”91 Därefter föreslår han läsaren att byta 
ut ordet ”penicillin” mot August Strindbergs pjäs Ett drömspel. 
om man följde hans anvisningar skulle stycket alltså lyda så här : 

Det kan vara intressant att ta reda på hur Ett drömspel framställdes. men 

viktigare är : Hur verkar Ett drömspel? Vad kan åstadkommas med det? 
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Det är långt ifrån så att Lindqvist förkastar sådan traditionell 
litteraturforskning ( och dit hör väl i någon mening även min 
undersökning ) som är inriktad på att rekonstruera tillkomst-
processen för litterära verk. ändå är det uppenbart att han vill 
fästa läsarens uppmärksamhet på att det kan framstå som lite 
menings löst att beskriva hur någonting blev till innan man gjort 
klart för sig vad det haft för verkan. Det uppstår något instängt 
kring hela verksamheten. Låt mig citera följande rader en gång 
till, den här gången lite mer utförligt :

Det är betecknande att så gott som hela det litterära orsaksforskandet inrik-

tat sig på sammanhang som leder fram till diktverket. Tyngdpunken [ sic! ] 

är lagd på skapandet som egenvärde. De verkningar som utgår från konst-

verket har i allmänhet studerats endast i den mån de leder fram till andra 

konstverk. Som om litteraturen hade sina verkningar och sitt berättigande 

helt inom sig själv.92

Återigen blir det tydligt hur Lindqvist ser en fara i att litteraturen 
blir sig själv nog, en angelägenhet endast för författare, kritiker 
och litteraturforskare, en verksamhet som gör sig självtillräcklig 
och oberoende av varje annan logik än sin egen ; med andra ord, 
en verksamhet som – utifrån en föreställd motsättning – kämpar 
för sin autonomi på bekostnad av sin sociala betydelse.

Lindqvists kritik riktar sig alltså inte bara mot författare som 
skriver för andra författare. Den träffar också litteraturforskare 
och kritiker som skriver för andra litteraturforskare och kritiker. 
Det är en invändning som egentligen ganska väl ringar in verk-
samheten på det som Bourdieu definierar som ett litterärt fält. 
men tvärtemot den tendens som Bourdieu talar om, det vill säga 
en samlad strävan inom fältet efter utökad autonomi, ser man 
här en författare som betraktar denna autonomi som ett problem, 
en isolering som det är dags att bryta.
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Det är också ett skäl till att man bör iaktta en viss vaksamhet 
när man drar slutsatsen att det sammanhang en författare bör 
studeras i väsentligen är det litterära fältet. Källan till så många 
av de problem som Lindqvist brottas med i sitt tidiga förfat-
tarskap är nämligen att han med sina böcker faktiskt öns kar 
återknyta kontakten med den värld som avvisas av fältet. His-
toriskt kan det förklaras med att det oberoende, den ”intresse-
löshet”, som länge hade varit en förutsättning för författarnas 
och litteraturens frihet att pröva sina egna gränser med tiden 
alltmer kom att likna en frihet utan ansvar, ett existentiellt tom-
rum utan sociala förpliktelser. Litteraturens mest angelägna 
frågor och problem berörde inte längre någon annan än dem 
som själva levde på att framställa dem. Till och med något så 
subjektivt som att känna estetisk njutning i mötet med ett lit-
terärt verk kom på så sätt att, med Bourdieus ord, i allt högre 
grad förutsätta en exklusiv kunskap och ett medvetande ”om de 
historiska spel och insatser som producerat verket”.93

Så beredde historien plats för ”litteraturvetaren” och ”littera-
turkritikern”, experter på litterär värdering. men då deras exper-
tis har grundat sig på ett referenssystem som det stora flertalet 
människor inte delat, har deras litterära bedömningar framstått 
som mystifierande och obegripliga. En anpassning till allmän-
hetens okunskap i ämnet har många gånger varit önskvärd, men 
skulle samtidigt ha inneburit att återföra det litterära samtalet till 
ett stadium som det för länge sedan lämnat och hela tiden ansett 
det vara nödvändigt att lämna.94

Denna med tiden allt starkare intressekonflikt mellan de som 
är införstådda i det litterära samtalet och de som kanske inte ens 
förstått dess premisser måste förr eller senare börja utgöra ett 
dilemma för de författare ( för att inte tala om litteraturvetare/-
kritiker ) som vill nå ut med sina ord. frågan gäller nu, för att 
parafrasera Adorno, inte ens om samhället är immanent i konst-
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verket – den gäller konstens immanens i samhället. Eller mer 
precist : konstens närvaro. I takt med att klyftan ökar mellan de 
alltmer införstådda och de alltmer oförstående riskerar nämligen 
litteraturens förankring och författarnas roll i samhället att för-
svagas. Det är denna hemska insikt som drabbar Sven Lindqvist 
och många andra författare vid mitten av det förra seklet : att 
den relativt autonoma ställning som litteraturen uppnått hade 
fått den oönskade bieffekten att litteraturen blivit marginalise-
rad och författarna existentiellt isolerade från det samhälle de i 
slutänden är en del av och måste försöka adressera.

är det en riktig insikt? Det är hur som helst en upplevd insikt. 
och det är huvudsaken här. Det kan finnas skäl att ifrågasätta 
den verklighetsbeskrivning som både modernismen och dess ut-
tolkare presenterar.95 men om man ska studera ett enskilt verk 
och försöka förstå den princip som ligger till grund för det, dess 
raison d’être, då vore det ett direkt misstag att inte ta hänsyn 
till den upplevda insikt, det upplevda dilemma, som jag här 
har beskrivit. med det vill jag ha sagt att jag lämnar den filoso-
fiska frågan om det objektiva eller egentliga förhållandet mellan 
litteratur och samhälle, modernism och modernitet, därhän. Jag 
intresserar mig verkligen för det upplevda dilemmat, konflikten 
sådan den ter sig för författarna ( i det här fallet Sven Lindqvist ). 
Det är, hur man än väljer att se på det, en produktiv konflikt.96

I sin debattartikel ”Varför litteratur?” frågar Sven Lindqvist 
efter litteraturens funktion i samhället och letar argument till var-
för han själv ska bli författare. Jag har i det här kapitlet försökt 
att förstå den konflikt som finns inbyggd i både litteraturen och 
författarrollen, det dilemma som uppstår när man träder in i en 
roll där frihet betyder motsvarande grad av ofrihet, där autonomi 
är ett beroende, där makten gör dig maktlös, där det som ges 
med ena handen tas tillbaka med den andra. Genom att beskriva 
detta tror jag mig ha kommit lite närmare svaret på frågan varför 
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den unge Lindqvist över huvud taget brottas med de problem 
som han tar upp i sin artikel. fortsättningen av den här boken 
handlar om hur han hanterar dessa problem : vilka håll ningar han 
prövar, vilka lösningar han förespråkar.



II

Essän

Ingenting låter sig uttolkas, som inte på samma gång 
tolkas in. Kriterierna för detta är tolkningens överens-
stämmelse med texten och med sig själv, samt dess 
förmåga att få objektets olika element att tala tillsam-
mans. Därigenom liknar essän en estetisk självstän-
dighet, som den dock lätt kan anklagas för att bara ha 
till låns av konsten. Likväl skiljer den sig från konsten 
genom sitt medium, begreppen, samt genom sitt san-
ningsanspråk, fritt från estetiskt sken. 

– Theodor W. Adorno1
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Det finns ett moraliskt imperativ i Lindqvists författarskap – i 
föregående kapitel skrev jag om vilka uttryck det tar sig och ur 
vilken ( litteratur )historisk situation det växer fram. Lindqvist 
ställer, tydligare än de flesta författare, frågorna om litteraturens 
värde, om litteraturens funktion i samhället – kort sagt, han upp-
fyller det av Walter Benjamin uppställda kravet på författarna 
att de ska ”reflektera över sin funktion i produktionsproces-
sen”. Han finner den nuvarande funktionen problematisk. Det 
är som om författare skriver endast för varandra, utan annan av-
sikt. Det litterära samtalet har i sin långvariga historiska strävan 
efter autonomi från politiska och kommersiella intressen iso lerat 
sig från samhället i övrigt. Detta behöver tas itu med, menar 
Lindqvist – och det är med den uppmaningen till sig själv han 
inleder sitt författarskap.

 Så vad göra? Lindqvist ger olika svar på den frågan. En sak 
är att försöka göra litteraturen angelägen för fler än de redan in-
vigda, och för att det ska bli möjligt måste en väg öppnas mellan 
det konstnärliga, visionära samtal som förs på litteraturens fält 
och det samhälle som fältet delvis är autonomt från. Lindqvists 
drivkraft i detta fall är moralisk-politisk. men den behöver med 
tanke på utgångspunkten också legitimeras estetiskt.

3.
En ny essäform

Lindqvists strävan att göra någonting åt litteraturens marginal-
iserade ställning i samhället ställer honom bland annat inför frå-
gan vilken litteraturform som kan leva upp till hans krav. Skön-
litteraturens olika formspråk erbjuder ju inte bara möjligheter att 
tala om världen på andra sätt än vad till exempel facklitteraturen 
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kan göra ; friheten att tala, tänka, gestalta är samtidigt kring-
skuren av de skönlitterära formspråk som finns att tillgå. Därför 
är det viktigt för Lindqvist att tillägna sig en litteraturform som 
är samstämmig med det litterära projekt han tar sig an. 

Här vill jag visa hur Lindqvist förhåller sig till litteraturens 
olika formspråk – till genrerna, och jag vill visa hur dessa form-
språk återverkar på bilden av hans författarskap och griper in 
i hans litteratur. först gör jag några allmänna reflexioner kring 
det svårbestämda i Lindqvists texter, den genre- och ämnesöver-
skridande tendens som han själv vid ett tillfälle kallar ”tvärlit-
teratur”. Sedan försöker jag mig ändå på att karakterisera såväl 
Lindqvists stilistiska ideal som den faktiska stilen – och finner 
då att begreppet ”klassiskt” ( för övrigt den term han själv lanse-
rar i Handbok ) kan vara en användbar paraplybeteckning. Jag 
kommer vidare in på essän, en genrebeteckning som något otill-
fredsställande men ändå bättre än andra ringar in de formella 
aspekterna av Lindqvists litterära projekt. Vidare diskuterar jag 
den styvmoderliga behandlingen av essän i litteraturhistorien 
och funderar över varför Lindqvist, essägenrens låga status till 
trots, når sådan framgång i det litterära fältet. Slutligen stude-
rar jag Lindqvists ansträngningar att etablera essän som en lit-
terär konstform, och jag gör ett försök att förstå på vilket sätt 
den specifika ämnes- och genreöverskridande essäform han vill 
utveckla lämpar sig även för de andra sorters överskridanden 
han önskar åstadkomma med sitt författarskap. 

” Tvärlitteratur ”

I kapitel 1 lyfte jag fram några utmärkande drag i Lindqvists 
 debutbok Ett förslag. Bland annat tog jag upp hans vilja att skri-
va en dikt som är trogen verkligheten snarare än fantasin. Jag 
återgav vidare den sekvens i boken där han blir medveten om 
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vikten av att ha något att säga som författare, att ha ”ett förslag”. 
En författare, pläderar Lindqvist, ska kunna erbjuda något, kun-
na ge läsaren något att ta ställning till, inte en åsikt – så enkelt 
gör han det inte för sig – men en livshållning, eller en vision. Jag 
nämnde också att läsartilltalet är en viktig sak för Lindqvist, att 
han söker ett språk som i stället för att mättas på ord bör mättas 
på mening. Samtalet, brevet, det personliga meddelandet näm-
ner han som exempel på tilltalsformer som kan främja denna 
sak ; det handlar om att komma läsaren nära, att få kontakt.2 

Den samlade strävan som Lindqvist visar upp i debutboken är 
helt överordnad frågan vilken genre han ska skriva i. Likafullt är 
det ett faktum att författarens formulerade behov ska stöpas i en 
form. om inte annat måste hans moraliska imperativ prövas mot 
sådana konventioner som finns i fråga om genre och form.

I Ett förslag förekommer ett slags prövande attityd till olika 
genrer eller formmässiga konventioner som kunde tänkas 
rymma, eller ska jag säga bära, hans författarskaps ambitioner ; 
han talar som nämnts om brevet och samtalet, han talar även 
om testamentet, om lärodikt och tänkedikt, om aforismen 
och om essän. men allt detta sker som sagt på ett mycket 
prövande sätt, och mångfalden av uppslag vittnar kanske ändå 
mest om författarens problem med att finna sig tillrätta bland 
genrernas formkrav. Närmare en genrebestämning av det egna 
författarskapet än den han presenterar i Ett förslag kommer 
inte heller Lindqvist. även om själva titeln till hans andra bok, 
Handbok, på ett tvetydigt sätt knyter an till ytterligare en gam-
mal litterär genre,3 förekommer det efter debutboken inte längre 
någon uttryckt vilja att genrebestämma det egna författarskapet. 
Snarare uttalar han kritik mot genretroget skrivande generellt : 
genrerna tenderar att locka författaren bort från det egentliga 
ärendet. Viljan att inordna sig i en genre är komprometterande på 
det viset att den säger mer om hur författaren vill framställa sig 



II 103

än om vad han eller hon har att framställa. även om det konst-
närliga utförandet är oklanderligt går något avgörande därmed 
förlorat. En passage i Handbok handlar i koncentrerad form om 
just denna sak ( lägg märke till det konstnärligt signalerande or-
det ”klangen” i slutraden – det är denna väsentliga detalj man 
går miste om i strävan efter formfulländning ) :

man har väl anledning misstro alla genrer. Genren avslöjar konstförsöket. 

försökaren låter lura sig av möjligheter. Att försöka är därför att miss-

lyckas. försöket avsätter en spricka i kärlet. formen kan bli fulländad, men 

klangen fattas. ( Hb, 142. )

menar Lindqvist vad han skriver? Håller han fast vid sin genre-
misstro, och förblir han sitt ställningstagande troget? Det verkar 
så, och det är nog till och med något av det som bäst karakteri-
serar hans författarskap. Att han lyckats avspeglar sig i kritikers 
och litteraturforskares mottagande men måhända ännu tydligare 
i bibliotekens, bokhandlarnas och antikvariatens problem med 
att klassificera hans böcker. Joakim Groth tar i en intervju från 
2001 upp ämnet :

JG : Du har ju utvecklat en mycket speciell art av litteratur. Det märker man 

senast när man försöker hitta dina böcker på antikvariat.

SL : ( skratt ) Ja, jag har satt en ära i att skriva böcker som man inte kan pla-

cera, i alla fall inte i SAB, d.v.s. Sveriges allmänna bibliotekssystem. mina 

böcker finns på alla möjliga avdelningar : naturligtvis på allmänt och blan-

dat, på hushållsekonomi – reklamen är livsfarlig, på jordbruksekonomi – 

mina böcker om Latinamerika, naturligtvis på skönlitteratur …

JG : Dagböckerna, ja …

SL : Nej dom finns på litteraturhistoria, enskilda författare … men jag tyck-

er det är en poäng att inte tillhöra någon genre utan vara sin egen genre. Det 

där var nånting jag var klar över mycket tidigt. min debutbok Ett förslag var 



Essän104

just ett förslag om den typen av litteratur, en som skulle avspegla ett stort 

allvar i inställningen till tillvaron – en essäform som inte är kåserande eller 

faktaanalyserande utan ställer de existentiella frågorna.4

Åke Lundqvist berättar i artikeln ”Lindqvistus Svenus : ett försök 
till artbestämning” om hur han just med syftet att artbestämma 
Lindqvists litteratur promenerar till sitt lokala bibliotek i Sörm-
land och slår upp Sven Lindqvist i katalogen. Drygt tjugo titlar 
finner han, fördelade på fjorton ämnesområden. Det är ganska 
uppseendeväckande : Åke Lundqvist står inför ett författarskap 
som enligt SAB :s klassifikationssystem innehåller allt från 
böcker om Världsekonomi, Sveriges statskunskap och politik, 
Reklam och PR, Arbete och arbetsmarknad, via geografiska 
studier om Indien, främre Asien, Kina, Sydamerika, Nordafrika 
utom Egypten, historieböcker om 1900-talet och minoriteter, till 
Allmänna samlingsverk, Svensk skönlitteratur och böcker om 
Särskilda svenska författare.5

Det här intrycket bekräftas av en sökning som jag gjort på 
Umeå universitetsbiblioteks sökfunktion ALBUm. Till raden 
av ämnen som Lindqvist behandlar kan enligt ALBUm fogas 
Afghanistan 1945– , Australien, Sociala frågor och social politik 
samt Arbete och arbetsmarknad : metodlära. Utifrån den genre-
diskussion jag tänker föra här kan det nämnas att merparten av 
de av hans böcker som på biblioteket klassificeras som  Svensk 
skönlitteratur mer specifikt genrebestäms som essäer, och att det 
i huvudsak är Lindqvists tidiga böcker som går under beteck-
ningen skönlitteratur.6

Bilden av ett författarskap som är svårt att fånga in genremäs-
sigt och tematiskt förstärks ytterligare av svaren som kom in på 
ett mejlutskick jag i oktober 2009 lät gå ut till tolv antikvariat i 
landets största städer. frågan jag ville ha svar på var hur Sven 
Lindqvists böcker genrebestämdes på deras antikvariat.7 Ab-
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solut vanligast visade det sig vara att böckerna klassificerades 
som politik, ett tämligen vitt begrepp som förmodligen säger 
mest om den tyngdpunkt på skönlitteratur som råder på antik-
variat i allmänhet. Andra vanliga beteckningar var skönlitteratur 
( förstås ), reseskildringar, historia inklusive olika underkategori-
er, essäer, debatt, filosofi, reportage, ekonomi, kulturvetenskap.8 
Något urskiljbart mönster går inte att se, det är godtycklighet 
som råder – något som för övrigt flera svarande ursäktade sig 
för mellan raderna. Ett starkt motiv bakom antikvariatens klassi-
ficering av böcker är annars förstås viljan att de ska finna sina 
läsare, sina köpare – en önskan som alltså verkar skapa ett visst 
huvudbry när det gäller Sven Lindqvists böcker.9

De här anspråkslösa undersökningarna pekar alla i samma 
riktning. Det råder tvekan, för att inte säga förvirring, kring 
hur Lindqvists författarskap ska klassificeras. Sannolikt beror 
det på att hans böcker rör sig tämligen obehindrat mellan oli-
ka kunskapsparadigm som i regel uppfattas som ömsesidigt 
uteslutande : konst och vetenskap, skönlitteratur och facklit-
teratur – kort sagt mellan de ”två kulturerna” som C.P. Snow i 
sin omtalade föreläsning i Cambridge 1959 såg som resultatet 
av en stark motsättning i modern tid mellan naturvetenskapen 
och det som skulle kunna beskrivas som en litterär intellektuell 
offentlighet.10 Som ett resultat av denna motsättning, vilken ytt-
rar sig inte bara i kunskapssyn utan även i språkhantering och 
genrebruk, vinner naturvetenskapsmän och intellektuella gärna 
erkännande från den egna gruppen men sällan från den andra. 
Att likt en renässansmänniska försöka omfatta båda dessa kun-
skapsparadigm samtidigt är förstås ett vågspel, som i bästa fall 
resulterar i dubbel legitimitet men som lika gärna kan sluta i att 
man blir helt utan erkännande.11

Sven Lindqvist hyllar som jag nämnt konsekvent begrepp 
som verkligheten, fakta, sanningen. Han problematiserar ock-
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så mycket av den konstnärligt syftande litteraturen. ändå är 
det ett faktum att åtminstone hans tidiga böcker tas emot som 
konstnärliga verk. På ytan kan man ana en paradox här, vilken 
nästan alla som velat säga någonting om Lindqvists författar-
skap har behövt förhålla sig till. Vanligtvis konstateras det att 
de poetiska eller litterära dragen existerar samtidigt och sida vid 
sida med det verklighetsengagemang som i övrigt kännetecknar 
författarskapet. Sara Danius visar i en artikel på hur Lindqvists 
sanningssträvan hela tiden söker hjälp i det poetiska språket :

Sanningsvittnet och poeten ryms i en och samma författargestalt. faktum 

är att den förre är absolut beroende av den senare. Sanningsvittnet klarar 

sig inte med siffror allena. Det räcker heller inte med årtal, litteraturhänvis-

ningar, citat och argument. Det måste till gräshoppor, det föga hemtrevliga 

ljudet av gräshoppor som krossas mot en vindruta. Så sätter Lindqvist sin 

sinnliga närvaro i pant för att erhålla vårt förtroende.12

Danius visar på sanningens beroende av poesin i Lindqvists poe-
tik, men de citerade raderna har fortfarande som utgångspunkt 
att sanning och poesi är varandras motsatser. Inte mycket tyder 
emellertid på att Lindqvist själv tror på en sådan motsättning. Det 
är inte det poetiska eller dikten som Lindqvist håller på avstånd, 
utan fiktionen. Sanningens motsats är inte det poetiska utan det 
”påhittade”. Det förhåller sig inte heller så att det poetiska står 
intill verkligheten och kompletterar den, ger den liv. I Lindqvists 
litterära värld är det tvärtom så att sanningen och verkligheten är 
det egentligt poetiska. I Ett förslag återger han sina intryck från 
en resa genom Islands storslagna natur :

Hur är det möjligt att vara skulptör på Island? När man har för ögonen dessa 

väldiga fält av outsinlig fantasikraft, kvadratkilometer efter kvadratkilo-

meter utan en upprepning, utan en banalitet, utan ett misstag, skapat liksom 
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ur stenens egen formglädje, skapat på några timmar eller dagar för många 

hundra år sedan och fortfarande lika beundransvärt, lika utanför alla åldrar : 

en värld av skulpturer som bildhuggaren aldrig kan övervinna.

men all konst är i samma belägenhet. Verkligheten är oöverträfflig. ( EF, 

55. )

Här blir det tydligt hur Lindqvist löser upp den skenbara 
motsättningen mellan konst och verklighet. Verkligheten över-
träffar visserligen människans konstförsök, men den är knappast 
artskild från den. Det är inte genom att vara något helt annat än 
konst som verkligheten överträffar konsten. Verkligheten har 
tvärtom en konstnärlig bestämning : den är själv ett konstverk, 
det skönaste av konstverk. Det är just som konst, inte som något 
annat, den överträffar ”konsten”.

Sammanfattningsvis kan det vara värt att betona, för det 
första, att Lindqvist har ett personligt intresse av att överskrida 
genrernas gränser och upplösa motsättningar samt, för det an-
dra, att detta visar sig särskilt tydligt i det problem mottagarna 
har med att klassificera hans enskilda böcker liksom hela hans 
författarskap. för mottagarsidan handlar det framför allt, men 
något förenklat uttryckt, om att det är svårt att bestämma sig 
för huruvida Lindqvist är en författare av facklitteratur eller av 
skönlitteratur. Det bästa svaret är nog att han är både och, på 
samma gång. Hans författarskap ger uttryck för såväl facklittera-
turens trohet mot fakta, sanning och verklighet som det unika 
perspektiv på tillvaron som ofta anses vara konstens bidrag. I 
Författaren själv, ett uppslagsverk om svenska författare skrivna 
av dem själva i tredje person, prövar Lindqvist begreppet ”tvär-
litteratur” som benämning på det egna författarskapet :

Begreppet tvärvetenskap finns. Begreppet tvärlitteratur borde finnas. 

Lindqvists bästa böcker [ … ] kan inte genrebestämmas. De rör sig obehind-
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rat mellan konst och politik, från idyll till förintelse. De blandar självbio-

grafi med reseskildring, litterär analys med samhällskritik, idéhistoria med 

dröm och poesi.13

Det är en träffande beskrivning, och den kan vara värd att ta med 
sig inför den diskussion om essäistikens gränsöverskridanden 
som jag ska föra längre fram. men låt mig först, efter att ha vi-
sat på det svårfångade i Lindqvists ”tvärlitteratur”, ändå peka ut 
vissa drag i den stil och det etos som präglar hans tidiga förfat-
tarskap.

Diktens självkänsla ( klassiskt )

Återigen vill jag betona att det inte finns några begrepp eller 
genrebeteckningar som på ett smidigt sätt täcker in det projekt 
Lindqvist bedriver. Självklart går det att säga något svepande om 
författarskapets förankring i en didaktisk-moralisk tradition med 
filosofiska inslag ; i Ett förslag nämner Lindqvist själv lärodikten, 
denna genre bestående av poetiskt förmedlade insikter av prakt-
isk eller teoretisk betydelse som utvecklades av antika författare 
som Hesiodos, Vergilius och Lucretius.14 Jag tror emellertid inte 
att det är en framkomlig väg ; den skulle hind ra mig från att tala 
om andra, för den här studien intressantare saker.

Däremot ska jag så småningom puffa lite extra för begrepp-
et klassiskt, som Lindqvist själv använder och som jag tror kan 
kasta ljus över flera av hans stilistiska preferenser, och så essän 
förstås, eller i alla fall den specifika essäform som Lindqvist vill 
utveckla. Till en början tänker jag emellertid göra det enkelt för 
mig och bara presentera det stilideal som framträder i Lindqvists 
tidiga böcker. Jag ska skriva om hans vilja att hitta fram till en lit-
teratur som är användbar, som känns angelägen, som talar rakt 
och ärligt och som ställer höga krav på sanning. Uppräkning-
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en kan av naturliga skäl inte bli helt tillfredsställande, varken 
uttömmande eller exakt. Dessutom gäller regeln för Lindqvist, 
och detta ska inte glömmas bort, att alla stilistiska överväganden 
samtidigt handlar om innehållet i det sagda ; som sagt, estetik 
och etik utgör en tätt sammanflätad helhet i hans författarskap.

Läsartilltalet är viktigt. Det kan handla om att skapa förvän-
tan hos läsaren. Ett sätt är att kräva av sina texter att de ska vara 
användbara. I Hemmaresan, hans fjärde bok, skriver Lindqvist 
om hur han i sin barndom slukade indianböcker. Alla dessa fär-
digheter som att smyga ljudlöst eller göra sig osynlig i en buske, 
ett sätt att leva och vara – det var vad indianböckerna lockade 
med. Lindqvist beskriver sin fascination inför just den sortens 
detaljer och vilken längtan de födde efter att få veta mer. men till 
sin besvikelse upptäcker han snart att det ingenstans i böckerna 
framgår hur man lär sig dessa knep ( Hr, 158 ). mycken litteratur, 
tycks Lindqvist mena, har den bristen att den lockar med andra 
världar och andra sätt att leva utan att någonsin visa vägen till 
dessa världar, dessa liv ; den siktar in sig på människans behov 
av kunskap, men den sviker och visar sig i stället oanvändbar. 
Litteraturen, heter det i Handbok, ”är för boklig mot livet. Det 
jag vill veta sägs bara i förbigående” ( Hb, 37 ). författaren borde 
därför i stället skriva den sortens litteratur som läsaren behöver 
för att kunna leva sitt liv. Bara så kan man krypa inpå sin läsare 
och göra sig oersättlig. Tankeleken vad-skulle-du-välja-att-ta-
med-dig-om-du-blev-strandsatt-på-en-öde-ö, som i skämtsam 
form tjänar syftet att ta reda på människans yttersta behov, kan 
här vändas till en uppgift för författare att nå fram till sina läsare. 
Lindqvist låter vid ett tillfälle Daniel Defoes Robinson Crusoe, 
med sitt begränsade antal böcker, utgöra författarens mönster-
publik : ”Det gäller att alltid ha för ögonen vid skrivandet att en 
människa kunde ha detta som sin enda läsning under ett svårt 
och verksamt liv.” ( Hb, 47. )
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Detta krav på litteraturen att göra sig användbar, att ge prak-
tiska råd om livet ( hur man gör, hur det ska levas ) yttrar sig hos 
Lindqvist bland annat som ett påträngande, kravfyllt tonfall. Jag 
berättade tidigare hur han efter mötet med några frikyrkopas-
torer nådde fram till slutsatsen att litteraturen måste ha ”ett 
förslag”. Det låter som ett innehållsligt krav, och är det också, 
men tar sig uttryck stilistiskt just som ett tonfall. Det är som om 
han ville gripa tag i läsaren just i det ögonblick då denna står 
som mest ensam och undrande inför livets frågor. Det är nämli-
gen då läsaren är mottaglig för ett förslag :

Jag har ibland tänkt att man skulle kunna skriva en bok för en bestämd män-

niska eller till och med för den människan i ett visst ögonblick, som Linné 

skrev Nemesis Divina åt sin son för den stund ”då du hemligt frågar om 

sakerna”. ( EF, 29. )

Lindqvist prövar olika sätt att fånga den där tonen som ska få 
läsaren att känna sig personligt tilltalad. Ett knep, inte helt olikt 
exemplet med Carl von Linné och dennes Nemesis Divina, är att 
inrikta sig på läsaren när denna står inför en katastrof eller hotas 
av en fara. man behöver inte predika faran såsom väckelsepredi-
kanterna har för vana att göra, men

man skulle utnyttja tillfället, skriva för den som just fått den döda råttan i 

ansiktet, när fadern skjutit hans hund, när han gått miste om affären, när 

patienten dött av fel diagnos, när han insett att han börjar ge tappt, när hela 

felaktigheten blir uppenbar, när han hör radion säga att det nya kriget brutit 

ut. ( EF, 30. )

man skulle kunna säga att Lindqvist söker efter situationer som 
”laddar” texten och får den att kännas angelägen. En annan, 
närbesläktad metod är att ta fasta på den egna belägenheten i 
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stället för läsarens. Vem kan till exempel motstå frestelsen att 
lyssna på de ord en människa utser till sina sista? Lindqvist prö-
var tanken : ”Testamentet är en av de egentliga litterära former-
na. När man skriver som om varje ord vore ens sista – då kan det 
bli något med dem.” ( EF, 125. )

Ett annat sätt att få kontakt med läsaren är att be denna om 
hjälp. Det förklarar varför Lindqvist betraktar samtalet och bre-
vet som eftersträvansvärda litteraturformer. I En älskares dag-
bok beskriver han hur han redan i arbetet med debutboken Ett 
förslag gör den upptäckten att hans texter blir som allra bäst när 
de skrivits med en bestämd adressat i tankarna.15 Det som ut-
märker den sortens texter är inte bara att de blir personliga och 
får riktning utan att de dessutom är ofärdiga och förväntar sig 
att bli besvarade, att de i den meningen inleder en dialog. Vid 
ett tillfälle funderar han på om ett författarskap skulle kunna 
baseras på ”brist i slagfärdighet. Att aldrig komma på vad man 
skulle sagt förrän efteråt. ’Eftertänksamhet’, i en viss mening” 
( EF, 159 ). Ett sådant författarskap skulle göra läsaren medska-
pande, erbjuda henne att själv fylla i där författaren inte fann 
sig. Tilltalet antar formen av ett samtal, skulle man kunna säga. 
Ingenstans i författarskapet är detta samtal så tydligt praktiserat 
som i Lindqvists andra bok, Handbok. Den inleds med ett långt 
avsnitt som heter ”frågorna”, där författaren bokstavligen råd-
frågar sina läsare om hur man bör leva sitt liv. Den avslutas med 
ett ”yrkande” – ja, hela boken är disponerad som en rättegång – 
där författaren själv ger läsaren ett förslag på hur frågan kan be-
svaras. Intressant är att boken ändå inte riktigt slutar där. Instop-
pat bland de osprättade bokbladen ligger nämligen ett vykort 
med Lindqvists namn och hemadress förtryckt. Läsaren ombeds 
på vykortet att tycka till om boken, att skriva vad hon fått ut av 
den – och därefter returnera det till författaren.

Lindqvist eftersträvar med andra ord att skriva en litteratur 
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som läsaren kan uppfatta som användbar och angelägen. Ett 
annat krav han ställer på litteraturen är att den ska ha ett ärligt 
uppsåt och ett rakt tilltal. Här vill jag påminna om den kritik 
han riktade mot framför allt romanen, men som i förlängningen 
är en kritik avsedd för den sortens högmodernistiska konstideal 
som hyllar förfining och förkonstling på bekostnad av moral och 
oskuldsfullhet. Just oskulden resonerar Lindqvist kort om i Ett 
förslag. Han talar sig där varm för modet att skriva som om man 
vore oförstörd av sina erfarenheter, av konventioner och outta-
lade regler. oskulden beskriver han som

en man som på egen hand uppfunnit sin cykel. När denne genialiske tosing 

kommer skramlande gatan fram på sitt otympliga åkdon skulle vi skratta åt 

honom, eftersom vi för länge sedan slutat upp att betrakta en cykel som en i 

och för sig glädjande och fantastisk företeelse. ( EF, 73. )

Lindqvist för fram oskulden som dygd, en dygd som tråkigt 
nog avfärdas eller förträngs i hans samtids litteratur. oskulden 
får dock inte bli utstuderad, då har vi inte längre med oskuld 
att göra. för att hitta fram till ett rakt och oskuldsfullt tilltal be-
höver man först och främst visa lite ödmjukhet : ”Sett som dikt 
är det vardagligaste liv fullt av storartade skeenden. I våra bättre 
stunder känner vi det ; oskulden tillhör det elementärt mänskliga 
även om litteraturen förnekar den.” ( EF, 78. )

På ett liknande sätt som han hyllar det oskuldsfulla, sätter 
Lindqvist amatörens hållning framför proffsets. Amatören, ärlig 
i sitt uppsåt och ovetande om alla försvårande omständigheter, 
har i likhet med oskulden förutsättningar att nå långt ; han kan, 
med Lindqvists ord, gå ”rätt igenom muren, därför att han inte 
vet om den” ( EF, 80 ). Som författare uppträder amatören som 
en rak, klok och ärlig gestalt, befriad från de krumbukter som 
pågår i ”stilistikernas dårhus”. Amatören studerar förundrat sina 
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professionella författarkolleger : ”Vilka fobier hindrar dem från 
att stoppa maten i munnen direkt, utan omsvep? De för skeden 
tre varv runt huvudet först”. Själv ser amatören ”inte skillnaden 
på rörelsestereotypi och stilistik” ( EF, 81 ). Här formulerar 
Lindqvist en litterär hållning som står i opposition till vad han 
uppfattar som de förhärskande idealen i samtidens litterära pro-
sa, en prosa som upphöjer det märkvärdiga och utstuderade, som 
inte törs vara ödmjuk och ärlig, och som till varje pris undviker 
att blotta sig. ”Stor dikt är skamlös som ett höstträd, står med 
naken krona”, skriver Lindqvist ( EF, 88 ), men ”[ f ]örlägenheten 
inför det bästa hos sig själv håller den svenska prosan i en stän-
dig rodnad” ( EF, 89 ). Av skamkänsla lockas många författare i 
stället till förkonstling. ”Det märkvärdiga och utstuderade” som 
uppstår därur är emellertid ”fort glömt, ty det gör visserligen in-
tryck men suddas fort ut av nya märkvärdigheter” ( Hb, 161 ).

En karakteristik av Lindqvists litterära tilltal vore inte full-
ständig om man inte tog upp det stränga sanningskrav som för-
fattaren förmedlar. Till en del handlar det om vad jag redan har 
skrivit om, nämligen att Lindqvist vill att dikten och författaren 
ska underordna sig verkligheten i stället för att syssla med det 
påhittade. Skälet är som sagt att han ser verkligheten som ett 
egentligen intressantare poetiskt material än fiktionen : ”Verklig-
heten är den store diktaren. Vår sak är att vara upptäckare och 
översättare.” ( EF, 61. ) En risk med att överge sannings kravet är 
att man tummar på sin verklighetsuppfattning – ett inte ringa brott 
i Lindqvists värld. I en passage i Ett förslag berättar Lindqvist 
från sin vistelse i Åsbro om hur han en natt under ett arbetsskift 
upptäcker en mystisk ljusfläck på marken. Det som ställer till det 
för honom är att han inte finner ljuskällan till fläcken. Det märk-
liga fenomenet med ljusfläcken får genast fantasin att skena i 
väg, och redan samma natt sitter författaren och skriver brev till 
sina vänner om ”förrymt himmelsljus” ( EF, 64 ). Ganska snart 
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ångrar han emellertid sitt tilltag – egentligen tror han ju inte på 
vad han skriver. Bäst att undersöka saken närmare. Efter ännu 
ett försök hittar han mycket riktigt ljuskällan, och mysteriet med 
det förrymda himmelsljuset blir löst. Slutsatsen han drar av hän-
delsen talar för sig själv :

Det vore absurt att för en enda erfarenhets skull överge sin verklighetsupp-

fattning, som är baserad på oändligt många erfarenheter. [ --- ] frestelsen är 

att förljuga sina erfarenheter för att göra dem intressanta, helt kortsiktigt 

eftersom man istället gör dem värdelösa. [ … ] man sänker sina intellektuel-

la krav och går miste om verkligheten för att få stoltsera med skenvärden. 

( EF, 63 f. ) 

Sanningskravet är ett etiskt krav men kan som sådant även for-
muleras estetiskt. Sanningen kan vara ”rösten, tonen” som ”be-
tyder mer än argumenterna” ( EF, 137 ), men den kan också in-
nebära att man vågar vara klar och enkel när frestelsen till en 
snygg formulering är som starkast :

Det är alltid kortsynt att offra sanningen för en formulering – den blir black 

av sanningsoffret. formuleringen betyder allt, men formuleringsanspråken 

korrumperar. Sanningskravet är formuleringskravet. Bara strävan att vara 

sann kan ge orden erfarenhetsenlighet. ( Hb, 160. )

Så vill jag lägga sanningskravet till de andra stilistiska särdrag 
jag här urskiljt : viljan att skriva en användbar och angelägen 
dikt, att finna ett rakt och ärligt tilltal. Vill man hitta en paraply-
beteckning för dessa olika delar av Lindqvists litteraturideal lig-
ger nog begreppet klassiskt närmast till hands ; det är också ett 
begrepp Lindqvist själv använder.16 även med den mer ortodoxa 
klassicismen har Lindqvist en del gemensamt. Då syftar jag inte 
på klassicismens stränga förhållningsorder om att hålla isär gen-
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rerna från varandra ; den sortens formalism är honom helt främ-
mande. men om klassicismen kan det dessutom sägas att den 
idealiserar sanning, naturlighet och harmoni, språkets såväl som 
tankens klarhet och exakthet, och att den delar upplysningens 
tro på förnuftet.17 Allt detta stämmer som synes väldigt bra in på 
Lindqvists litterära stil. Lindqvist har emellertid inte endast des-
sa stilistiska ideal gemensamt med klassicismen, han formulerar 
också likt klassicisterna sina ideal i opposition till romantiska 
och stilistiskt utbroderade litterära trender.18 Återigen är det den 
samtida prosans överlastade bildspråk som står i skottgluggen :

En metaforrik prosastil har skapats fram, linjen har visat sig kunna driv-

as allt längre, tills vi nu står här med en romanprosa som är spräcklig av 

 associationsinfall, infekterad och svullen av språkliga utslag, en bildstinn 

och irrande stil utan riktning. ( EF, 103. )

mot denna flyktiga prosa ställer Lindqvist alltså ett mer klassiskt 
ideal av stilistisk klarhet och renhet : ”Drick ett glas rent vatten – 
och du känner hur din mun smakar. Det farliga med renhet är att 
den framkallar istället för att dölja. Skriv en ren mening – känn 
hur din tanke smakar.” ( EF, 136. )

Ett rakt, ärligt tilltal och en ren, avskalad stil – där har vi vad 
som utmärker Lindqvists klassiska ideal. för att fullt ut förstå 
hans sätt att argumentera bör man nog överge 2010-talets hori-
sont och försöka föreställa sig den modernistiska språkekvi-
librism som Lindqvist målar upp som det rådande idealet för 
femtiotalets konstlitteratur. Lindqvist misstror denna femtio-
talsmodernism bland annat för att han misstänker den för att 
vilja överträffa de moderna massmedierna i fråga om svulstigt 
bildspråk och effektsökeri. Genom det försitter författarna sin 
chans att utforska prosans framtidspotential som motkraft mot 
”den ohyggliga snabbproduktionen, överproduktionen, lavin-
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produktionen av ord” som utmärker det framväxande massme-
diesamhället ( EF, 116 ). I Handbok låter Lindqvist den moderna 
journalistiken representera denna språkliga inflation. Han ser 
vissa risker med att ett klassiskt stilideal kan komma att pekas ut 
som den effektsökande journalistikens stränga och tråkiga mot-
sats. Som svar på en sådan anklagelse lyfter han fram något han 
kallar för den klassiska diktens ”självkänsla”. motsatsen till ord-
inflationen är inte asketisk tristess utan just självkänsla :

Vi har blivit vana att se det märkliga i ett språk som den journalistiska knäp-

pen i satsen, snärten i frasen. Klassicitet fruktar vi som motsatsen : det nor-

maltråkiga, en ledsam uniform utan gradbeteckningar. Som om det funnes 

bara dessa alternativ, menlös eller överkryddad, feghet eller måttlöshet.

för att inringa det klassiska brukar man använda egenskapsord som har-

moni, jämvikt, mognad. men harmoni är ju också något att känna efter en 

bättre middag. orden suggererar inte ens åt rätt håll. men genom att sam-

manställas med ordet ”självkänsla” kan det åtminstone ange en riktning. 

Jag tror att kriteriet på det klassiska har med självkänslan att göra.

Dels märker man när man läser saker man ville kalla klassiska hur ens 

självkänsla påverkas på ett bestämt sätt, dels tycker man att texten objekti-

verar ett bestämt tillstånd hos den klassiske författarens självkänsla. ( Hb, 

155 f. )

Idén att koppla samman begreppet klassiskt med ordet själv-
känsla kommer till Lindqvist efter en oväntad iakttagelse från 
idrottens värld. Han har varit på fotbollsmatch i Hörnefors och 
där sett sin tids stora fotbollsstjärna Gunnar Nordahl spela. Det 
han särskilt tar fasta på under matchen är, skriver han, Nordahls 
”lugn i det avgörande ögonblicket” :

framförallt [ … ] långsamheten. Naturligtvis sköt han blixtsnabbt. men han 

vågade vänta med bollen för fötterna. Det gav honom en överblick som de 
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andra saknade. De var rädda för att inte hinna och sumpade därför. och 

begivna på att göra heroiska rusningar, s.k. vågade saker, som tog sig bra ut 

men inte ledde till någonting. ( Hb, 156. )

Här framgår det hur Lindqvist ännu en gång ringar in sitt klas-
siska stilideal samtidigt som han mellan raderna ger en känga 
åt den enligt hans mening irrande, hetsiga samtidsprosan som 
gör allt för att synas men som i sin iver att uträtta något missar 
själva målet. Den prosan lider brist på ”självkänsla”, och som en 
följd av det förlorar den också kontakten med sådana krav som 
Lindqvist ställer på litteraturen : kraven på användbarhet, oskuld, 
ärlighet, rakhet.

Så gör alltså Lindqvist självkänslan – modet att ”låta sig själv 
vara långsam i det avgörande ögonblicket” ( Hb, 156 ) – till själ-
va definitionen av det språk han vill utveckla och menar krävs 
för att litteraturen ska kunna bryta sin isolering från samhället. 
Självkänslan betraktar han i sin tur som bestående av två 
klassiska dygder : djärvhet och anspråkslöshet : ”Djärvhet nog 
att på farligaste sätt ge sig in i farligaste sak, anspråkslöshet nog 
att inte briljera med att man gör det. Den klassiske författaren 
kommer det svåra att verka enkelt därför att han inte är 
imponerad av sina egna företag.” ( Hb, 157. )

med detta hoppas jag ha ringat in Sven Lindqvists stilistiska 
ideal, delvis också det som blir hans stil, hans stilistiska speciali-
sering. Han söker efter det användbara och angelägna, det sanna, 
raka och ärliga, och han vill förmedla detta i en ren och avskal-
ad, klassiskt inspirerad prosa. I inledningen till det här kapitlet 
visade jag på det hopplösa i att försöka klassificera och definiera 
de formmässiga aspekterna av Lindqvists författarskap. Här har 
jag ändå delvis försökt mig på det, och nu ska jag gå vidare och 
diskutera essän, den av de litterära genrerna som i Ett förslag 
utnämns till den bäst lämpade att förverkliga såväl det klassiska 
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ideal han vill göra till sitt som det löfte han ger om att försö-
ka finna en hållbar framtida roll åt litteraturen och författarna. 
Det är viktigt att påminna sig om att Lindqvist i grunden för ett 
resonemang om litteraturens ställning i samhället. Det är ett kär-
leksfullt men lite komplicerat förhållande till skönlitteraturen 
och dess tradition han ger uttryck för, inte – som det kanske kan 
låta – en kritik av skönandlighet. Vad han än själv säger kan man 
nog uttrycka det så, att han vill uträtta något genom litteraturen, 
inte i opposition till den. Det rör sig om en sann tro på littera-
turen och dess framtid, om än litteraturen i en bestämd skepnad : 
”[ D ]en litteratur som talar rakast kommer att segra. Därför tror 
jag att essayn – alla dess former är ännu inte funna! – kan bli en 
stor konstform.” ( EF, 122. ) 

Utropstecknet i den inskjutna satsen pekar framåt mot hur 
författaren själv ska komma att utveckla genren. men jag vill 
vänta lite med den diskussionen och först diskutera essägenren i 
allmänhet, hur den behandlats i historisk och teoretisk litteratur-
forskning samt på vilket sätt den korresponderar med Lindqvists 
projekt.

Essän

om man fördjupar sig i den internationella essäforskningen 
om allt från genrens uppkomst och dess traditionslinjer till 
dess karakteristika, blir man genast varse likheterna mellan 
 essäns evigt svårdefinierade ställning inom litteraturen och den 
likaledes svårklassificerade ”tvärlitteratur” som Sven Lindqvist 
skriver. I the Observing Self, som behandlar essäister från 
michel de montaigne och francis Bacon till George orwell 
och Virginia Woolf, skriver Graham Good bland annat om det 
förhållandet att essägenren sällan erkänns vare sig som konst 
eller kunskap och att det grundar sig i en inneboende konflikt 
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i genren mellan form och innehåll.19 En annan essäforskare, 
Claire de obaldia, utvecklar i sin bok the Essayistic Spirit 
vad denna konflikt består i. Å ena sidan handlar det om essäns 
upptagenhet av formen, det litterära angreppssättet som enligt 
många teoretiker borde förläna den en position som skönlittera-
turens fjärde genre bredvid de mer etablerade genrerna roman, 
lyrik och dramatik. Det är också det främsta skälet till att es-
sän konsekvent avvisas som alltför ”konstnärlig” för att passera 
som till exempel vetenskaplig sakprosa eller trovärdig filosofi. Å 
andra sidan är det alltså en fråga om essäns innehåll. Själva det 
faktum att essän är sysselsatt ”med idéer i huvudsak riktade di-
rekt från en författare till en läsare” leder, hävdar de obaldia, till 
att den oftast kategoriseras som kritik eller som didaktisk, utred-
ande litteratur.20 ”Såtillvida som ’essäns inneboende kvalitet är 
övertalning’, såtillvida ’den i sin renaste form är ett argument’”, 
citerar hon en kollega, ”förblir den estetiska utformningen av 
materialet underordnat behandlingen av en händelse eller en 
situation som existerar i tid och rum, av en idé eller text som 
essäisten i grunden vill berätta ’sanningen’ om ; en sanning som 
han själv är ansvarig för.”21 Utifrån ett sådant försök att definiera 
essäns egenskaper framgår det varför essän även har så svårt att 
kvalificera sig som skönlitteratur.22

Beskrivningen av essäns flyktiga vara i ingenmanslandet mel-
lan det som brukar kallas ”skönlitteratur” och det som brukar 
kallas ”sakprosa” eller ”facklitteratur” verkar alla essä forskare 
beredda att skriva under på. Däremot finns det olika sätt att 
hantera insikten. många väljer verkligen att betona styrkan 
i essäns hemlösa tillvaro : den stora rörelsefriheten. Andra 
anstränger sig att bevisa på vilket sätt essän är en genre med 
samma hemortsrätt i skönlitteraturen som de redan erkända och 
etablerade genrerna romanen, lyriken och dramatiken. De flesta, 
ska sägas, gör både och.
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Essäns historieskrivning tar som bekant nästan alltid sin bör-
jan i montaigne, som lär ha myntat begreppet ( även om han 
inte uppfann genren )23, och francis Bacon. De brukar också 
få representera två olika traditionslinjer inom essägenren : en 
lös i formen med slingrande meningar utan tydligt slut ( mon-
taigne ) och en korthuggen och affärsmannalik som inte ödslar 
ord i onödan ( Bacon ).24 även om essägenren inte uppstår ur 
intet – Plutarkos och Seneca räknas som tidiga föregångare – 
brukar dess genombrott med andra ord dateras till sent 1500-tal 
och tidigt 1600-tal ( de två första delarna av montaignes Essais 
utkom 1580 ). från montaignes frankrike importerades gen-
ren till Bacons England, där den frodades för att sedan under 
1700-talet spridas ut över Europa.25 I takt med uppkomsten av 
en tidskriftspress och en borgerlig offentlighet under 1700-talet 
växte sig genren starkare – främst ”the periodical essay” – och 
övertog från i första hand poesin och retoriken ( predikningarna ) 
efterhand funktionen att driva angelägna moraliska och politis-
ka frågor i samhället. Essän blev vid den här tiden också den 
breda underhållningsgenren framför andra, en roll som under 
1800- talet helt togs över av romanen och novellen.26

Essägenrens uppkomst kring sekelskiftet 1600 gör den nära 
knuten till den historiska epoken renässansen och därmed till 
de stora omvälvningar av människans kunskap och tänkande 
som följde på de geografiska och astronomiska upptäckterna. 
Världen blir under loppet av ett århundrade oigenkännlig och 
problematisk, skulle man kunna säga, och många forskare vill 
hävda att det är just ur ett behov av att reagera på dessa omväl-
vande föränd ringar som essägenren uppstår.27 men mer än bara 
en reaktion på förändringar i tiden, visar sig essän också vara 
en litterär form som lämpar sig för kognitiv utforskning av den 
nya världen. I essän ”The Emergence of the Essay and the Idea 
of Discovery” skriver michael L. Hall apropå montaigne och 
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 Bacon att de, olikheterna till trots, delar just den grundläggande 
besattheten av att undersöka och kartlägga den nya människan 
och den nya världen under renässansen.28 från denna attityd 
stammar även essäistens status som ”lärd generalist”. Vandrande 
mellan olika kunskapsområden söker essäisten sammanhang i en 
alltmer splittrad och obegriplig verklighet, och blir så själva sin-
nebilden av den bildade, intellektuella författaren som kan göra 
världen begriplig, som inte fastnar i konstnärligt  navelskåderi 
men som ändå inte förlorar kontakten med konstens  existentiella 
frågor.29

När Sven Lindqvist ska sätta ord på den essäform han tror 
på, en essä som hör konsten till men som vill ut ur dess slutna 
rum, knyter han an till men tar delvis också avstånd från de två 
tradi tionslinjer som levt vidare från montaigne och Bacon. I Ett 
förslag kommenterar han först något han kallar den ”gammal-
dags äkta essayn”, och att det är traditionen från montaigne han 
syftar på råder det knappast något tvivel om.30 Det gäller, menar 
Lindqvist, att 

överträffa den gammaldags äkta essayn i skenbar nyckfullhet och inre sam-

manhang, liksom Strindbergs drömspel går utöver pikareskromanen. Sam-

tidigt måste den traditionella gentlemannaessayn förlora sin karaktär av 

överklassbestyr och finsmakarfiness, den måste bli nödvändig, den måste 

lära sig utnyttja sin frihet – inte till att smita undan utan till att gå rakt på 

sak! ( EF, 123. )

Av de citerade raderna kan man indirekt få syn på hur Lindqvist 
resonerar när han tänker sig essän som en möjlig bärare av hans 
klassiskt influerade poetik. Nyckeln är essäformens frihet. An-
vänds den fel blir essän en förevändning för författaren att göm-
ma sig och sin moral bakom vad han betraktar som innehållslösa 
utsagor och estetisk briljans. Rätt använd erbjuder den en ännu 
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outforskad men mycket löftesrik möjlighet att tala rakt och rikta 
in sig på det nödvändiga och angelägna i en människas liv.

Lindqvist hänvisar också till en annan essäform, som han 
menar har trängt undan den gamla och som, vill jag tillägga, 
har mer gemensamt med Bacons essäistik än med montaignes. 
Det är den essäform som än i dag är den absolut vanligaste och 
som de flesta sannolikt associerar till när de tänker ordet ”essä”. 
Det rör sig om en sakligt faktagranskande litteraturform, vars 
tilltal och faktabehandling ligger långt närmare den vetenskap-
liga artikeln än någon av de etablerade skönlitterära genrerna. 
Det är en i allra högst grad hedervärd form av litteratur, menar 
Lindqvist, men med konst har den inget gemensamt, då den ald-
rig blir större än den sakfråga som behandlas.

Nu finns det en ny essayform. Det har skapats en terminologi för analys och 

information som gjort essayn till något annat än skojeri med impressioner eller 

innehållsförteckning med bifogade beklaganden över författarens tendenser.

Sådana essayer högaktar man. De är välbalanserade, de överträder aldrig 

sina befogenheter. man klipper ut dem och tror att man kommer att få nytta 

av dem. Har man minsta förståelse för pedagogik kan man inte säga att de 

är meningslösa, utom i de fall då de är mer svårförståeliga än det ämne de 

behandlar.

men för essayns framtid som självständig konstform har de ingen betydelse. 

De dör med sina informationer. ( EF, 123 f. )

Det är framför allt i sina första böcker Lindqvist försöker sätta 
ord på vad det är som gör essän till en självständig konstform. 
Att det just i inledningen av författarskapet blir så viktigt att 
definiera essän som en konstnärlig litteraturform beror säkert 
delvis på att han är upptagen med att få ett erkännande som för-
fattare och att han för att lyckas med det måste gå i dialog med 
det litterära fältet och de rådande värderingarna där. Han söker 
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med andra ord konstnärlig legitimitet åt sitt författarskap i och 
genom samma litterära fält vars marginalisering han samtidigt 
planerar att skriva sig ut ur.

Som jag nämnde finns det även många essäforskare som 
inte bara ägnar sig åt att beskriva essäns historiska utveckling 
eller generiska status utan som på ett eller annat sätt också ar-
gumenterar för essäns hemortsrätt i skönlitteraturen, dess sta-
tus som ”den fjärde genren”. Göran Hägg, som i sin avhandling 
Övertalning och underhållning behandlar den svenska essäns 
framväxt från 1890-talet till dess blomstringstid under 1920-ta-
let, anser att det vore direkt fel att inte klassificera essän som en 
skönlitterär genre, eftersom den rymmer ”en mängd traditioner 
och litterära grepp av utpräglat ’skönlitterär’ natur lånade från 
eller gemensamma med andra skönlitterära genrer ( men icke ge-
mensamma med renodlat informativa genrer )”.31 Gemensamma 
drag med fiktionsprosan menar han att man finner i ”vissa berät-
tartekniska grepp, t.ex. novellartat schema [ … ], anekdotteknik-
en, symbolgreppet med personer som får ’stå för’ vissa ideal 
eller tankar, sättet att karaktärisera genom repliker eller beteck-
nande detaljer”. med lyriken har essän ”såväl metaforiken på 
det språkliga planet som symboliken och dubbeltydigheten hos 
större partier” gemensamt. över huvud taget gäller enligt Hägg 
för essän att ”såväl förhållandet till språket som formspråket i 
stort ofta [ är ] detsamma som i fiktionsprosa och lyrik”.32

från Sven Lindqvists böcker känner man igen en hel del av 
de uppräknade skönlitterära dragen – men långt ifrån alla. Det 
bör dessutom sägas att Häggs beskrivning av essäns formspråk 
förstås är väldigt beroende av vad för sorts texter han i förstone 
har klassificerat som essäer. Av naturliga skäl passar det in på 
flera av de stora svenska essäister som han skriver om i sin egen 
bok : oscar Levertin, Bengt Lidforss, fredrik Böök, Erik He-
dén, Klara Johanson, frans G. Bengtsson. Samtidigt återstår en 
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ofantlig mängd prosatexter som inte alls eller bara delvis lever 
upp till Häggs beskrivning av den skönlitterära essäformen, men 
som inte heller finner sig tillrätta i den akademiska eller journal-
istiska sakprosan ; texter som ibland kallar sig essäer, ibland inte, 
men som alla har det gemensamt att de både lider av och utnytt-
jar den frihet det innebär att inte tillhöra någon föregiven genre.

men klassificeringsivern är stor bland forskarna, och behovet 
av att ta kontroll över alla disparata uttrycksformer som ten-
derar att samlas under beteckningen essä resulterar inte sällan 
i kataloger över urskiljbara underkategorier till genren.33 Det 
grundläggande motivet bakom viljan att klassificera essän som 
en skönlitterär genre är dock oftast litteraturpolitiskt och hand-
lar om essäns status. När till exempel Nina Burton i en infek-
terad debatt i Dagens Nyheter 2003 beklagar sig över de sven-
ska bibliotekens behandling av essäistiken – beslutet att flytta 
essäerna från samlingshyllan Hc.04 för att i stället sprida ut dem 
på hyllorna efter behandlat ämne – utgår hela hennes motargu-
ment från att essän i första hand är en skönlitterär genre. Hon 
gör läsaren påmind om Thomas von Vegesacks distinktion mel-
lan fackböcker och böcker om fakta ( ”fachbücher” och ”Sach-
bücher” ), där hela skillnaden består i språket, tilltalet, uttrycks-
formen. om essäistikens faktaanknytning diskvalificerar den 
från att betraktas som skönlitteratur, då riskerar även kriteriet 
för skönlitteratur att förskjutas ; ”det dras försåtligt från språket 
till fiktionen där även eskapism kan rymmas”. Essäistiken med 
sina ”strövtåg tvärs över ämnesgränser” är enligt Burton en egen 
konstform, skild från annan skönlitteratur men för den delen inte 
facklitteratur, en uttrycksform som sin svårdefinierade status till 
trots måste synliggöras som skönlitteratur, om inte annat för att 
”vidga litteraturens horisont och minska gapet mellan vetenskap 
och konst”.34 En inte orimlig tolkning av Burtons artikel är där-
för att hon skänker essäistiken den unika ställningen att vara den 
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litterära princip – ett slags anti-genre – som hindrar såväl skön-
litteraturen som facklitteraturen från att stelna i förutsägbara till-
tal och genrekonventioner.35

oftast är det just formens frihet som brukar lyftas fram som 
essäns unika konstnärliga särdrag. Den möjliggör för författaren 
att utforska områden av det mänskliga livet som inte blir till-
gängliga genom vare sig sakprosans eller skönlitteraturens be-
gränsade uttrycksmöjligheter. Enligt Vivian Greene-Gantzberg 
och P.m. mitchell får essän sin konstnärliga särprägel av pend-
lingen mellan det kognitiva och det intuitiva, vilket innebär att 
författaren hela tiden måste ”akta sig för att vila för länge vid 
den ena eller andra sidan av saken”.36

Sven Lindqvist använder som jag tidigare nämnde begrep-
pet ”tvärlitteratur” för att beskriva motsvarande pendling mel-
lan litterära poler i sitt författarskap. Hans tvärlitteratur är en 
litterär form, eller kanske princip, som präglas av hemlöshet 
och genre överskridanden – och som just därför verkar passa så 
bra för de andra sorters gränsöverskridanden hans projekt ger 
löfte om. men det händer som sagt ibland, och framför allt i 
Ett förslag, att han vill visa på släktskapet mellan denna sin 
tvärlitteratur och essän. Då är det emellertid viktigt att inte bli 
feltolkad. Därför måste han visa att han inte avser den visser-
ligen fria men inte särskilt angelägna essäform han kallar 
”gentle mannaessayn”, vars brist främst består i att den inte vå-
gar tala rakt och vara ärlig. Han måste också ta avstånd från den 
rent ämnesavhand lande, faktautredande sakprosan som även 
den kan gå under namnet essä. Lindqvists essäversion är upp-
byggd av fakta och inte av fiktion, men det som gör den till en 
konstnärlig litteraturform är sättet på vilket den tillämpar den 
konstnärliga friheten på dessa fakta – hur den berättar om dem, 
gestaltar dem :
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Essayn kan inte nöja sig med att ordna och analysera fakta. Den måste bli 

ett drama av dialoger mellan fakta, en dikt om lukten, ljudet och skimret av 

fakta – essayn som lärodikt! – en roman om förbindelserna mellan fakta och 

deras födelse, liv och död! ( EF, 124 f. )

ändå framgår det tydligt av Ett förslag att författaren inte i förs-
ta hand är ute efter att skriva essäer, efter att definiera vad en 
essä är eller ens efter att kallas essäist. Han lånar beteckningen 
essä för att beskriva sin längtan efter en större frihet – inte för 
att förknippas med andra essäister. Den essäform Lindqvist vill 
odla representerar på så sätt en princip mer än ett genremässigt 
regelverk. Det är den litterära frihetens, de litterära möjligheter-
nas princip, en anti-genre befriad från de etablerade genrernas 
regeluppsättningar men ändå möjlig att fylla med mening och 
konstnärlig konsekvens.

Jag tror det kan vara viktigt att göra den här distinktionen 
mellan essän som fetisch med föreskrivna inneboende egenska-
per och essän som verksam princip i litteraturen. Alla försök att 
definiera essän tenderar att bli självbekräftande : vad en essä är 
beror på vilka böcker eller kortare texter som först klassats som 
essäer. Essän blir i förlängningen en artefakt, mer bestämd av 
yttre karakteristika – som format, genrebeteckning, ämnesval – 
än av en verksam litterär princip. Det är lätt att tro och frestande 
att hävda, menar genreteoretikern John Snyder, att essän har en 
alldeles egen ontologi och epistemologi, eller att den rymmer 
en alldeles egen etik och hållning. men så är det inte. Det som 
utmärker essän, hävdar Snyder, är i själva verket ”dess avsaknad 
av särdrag”.37

Snyder sätter in essän, eller snarare essäistiken, i en vidare 
teori om litteraturens genrer. Han urskiljer tre i litteraturen verk-
samma grundprinciper : den mimetiska, den retoriska, den text-
uella.38 Essäistiken är inte mimetisk, som tragedin i sin renaste 
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form ; och även om den innehåller utsagor om både det ena och 
det andra har den heller inte något retoriskt syfte, vilket är typ-
iskt för satiren. Den kraft som kontrollerar essän är i stället be-
gäret eller längtan ( ”desire” ) : ”det reflexiva jagets längtan efter 
befrielse genom språket – [ genom ] ’textualism’”.39

När man på detta sätt ser essäistiken som en verksam text uell 
princip i litteraturen, inser man snart att det finns många så kallade 
essäer som knappt bär spår av denna princip, liksom man förstår 
att det finns såväl romaner som lyrik och dramatik som däremot 
genomsyras av den. Essäistikens ”textualism”, det fria språkspe-
let som frigörelsestrategi, gör kanske i själva verket essän till den 
litterära genren per se. En liknande tanke ligger i alla fall san-
nolikt bakom det faktum att Ulf Eriksson, i den tidigare nämnda 
DN- debatten som Nina Burton startade, kan skriva ett inlägg med 
 rubriken ”Essän är litteraturens själ”. Eriksson menar där att essä-
istiken, ”som har reflexionen och meditationen till källa”, kan-
ske är den litteraturform som kan rädda skönlitteraturen från att 
fastna i ”avarter av moralism och eskapism”. även för Eriksson 
är det den essäistiska principen, inte de självutnämnda essäerna, 
som står i fokus. för honom tycks den essäistiska principen oftast 
uppträda i litterära hybridformer, och när han ska sammanfatta 
sin läsning av författare som ”bidragit mest till [ hans ] förråd av 
 gestaltat vetande om existensen” handlar det således om

de essäistiskt och allegoriskt arbetande romanförfattarna ( musil, Broch, 

Kafka, Proust ), de essäskrivande poeterna ( Eliot, Rilke, Pessoa, Valéry ), 

författarna av essäistiska självbiografier och dagböcker ( yourcenar, Woolf, 

Gombrowicz ) och de essäistiskt relevanta filosoferna och psykoanalytik-

erna ( Benjamin, freud, Simmel, Weber, Deleuze, Derrida ).40 

Via Snyders och Erikssons sätt att diskutera essäistiken tycker 
jag mig komma mycket närmare det litterära projekt som Sven 
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Lindqvist är upptagen av i sitt tidiga författarskap. Då han i Ett 
förslag skriver om essän som konstform är han som sagt egent-
ligen varken ute efter att definiera vad en essä är eller efter att 
själv bli klassad som essäist. Han är endast på jakt efter en ut-
trycksform för sitt eget litterära projekt ( något förenklat,eftersom 
projektet förstås redan har en form ). Därvid finner han inspira-
tion i en sorts svårdefinierad, öppen litteraturform som förvisso 
vanligen går under beteckningen essä men som, viktigast av allt, 
lämpar sig för att hantera det dilemma han föresatt sig att reda 
ut : det som handlar om hur litteraturen ska förmås att lämna sin 
marginaliserade position i samhället och åter bli en angelägen 
och inflytelserik röst att räkna med.

Som avrundning på den här diskussionen om Sven Lindqvist 
och essän kunde det vara intressant att fundera över vilken be-
tydelse Vilhelm Ekelund kan ha haft för Lindqvists val att de-
butera som essäist och inte som lyriker eller romanförfattare, 
vilket annars var brukligt vid den här tiden. På det tidiga för-
fattarskapets inriktning kan Ekelunds inflytande knappast över-
skattas, det är Lindqvist själv den första att intyga :

Han var för mig den sublime läraren. Han umgicks med alla stora förfat-

tare på jämställt plan. Vitterheten blev levande genom honom – Ehrenswärd 

[ sic! ], Stagnelius, Almqvist, Thorild, även Tegnér. Han hade ett väldigt 

trots, som appellerade till ungdomen, en absolut kompromisslöshet. Han 

var en pragmatiker och en empiriker. ”Han hade erfarenhet”, var ett av hans 

stora ord. Han försökte lura ut en del hemliga knep om hur man skulle klara 

av livet.41

Umgänget med Ekelunds böcker och brevsamlingar lär ha 
pågått intensivt under hela femtiotalet och åtminstone halvvägs 
in i sextiotalet, då Lindqvist skrev klart sin doktorsavhandling 
om författaren.42 Det är inte heller särskilt svårt att se på vilka 
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sätt det nära umgänget inverkar, formellt såväl som tematiskt, 
på Lindqvists tidiga författarskap. för det resonemang jag fört 
här är det främst Ekelunds avståndstagande från romanen och 
lyriken, och sättet på vilket han argumenterar för det, som blir 
intressant. Det kan naturligtvis inte ha undgått Lindqvist att 
Ekelund på tiotalet avslutar sin bana som lyriker för att i stäl-
let ägna sig åt ett essäistiskt och aforistiskt författarskap. Skälet 
anges vara etiskt : ”Prosans ethos är en högre än poesins. Goe-
thes bästa dikter äro – prosaiska”, skriver han i attiskt i fågel-
perspektiv. Vad Ekelund särskilt vänder sig mot i sin tids lyrik är, 
enligt Ingemar Algulin, dess ”eleverade upplevelseestetik”. mot 
den sätter han i stället ”den klassicistiska traditionen och dess 
filosofiska och didaktiska inriktning”.43 

man hör ekot av Ekelunds ord i Lindqvists resonemang om 
femtiotalets litteraturklimat. om Ekelund ligger bakom Lind-
qvists val att framträda som essäist är förstås svårt att säga 
någonting om, men läsningen av Ekelund bör åtminstone ha 
stärkt honom i hans föresats, samtidigt som det bör ha gett 
honom argument för att diskutera olika litterära genrers be-
tydelse. med hjälp av några citat ur Ett förslag har jag tidigare 
visat att Lindqvist misstror romanen som litterär genre, eller i 
varje fall den väg som han hävdar att romanen tog i femtiotalets 
Sverige. Delvis gör han det till en moralisk fråga, som handlar 
om vilka slags behov genren kan tänkas tillfredsställa. Romanen 
”är skrivbordsmannens törst efter liv, människor, händelser”, 
skriver han. men för den moderna människan i massmedie-
samhället ”som redan lever i ett överfullt rum har inte det be-
hovet samma kraft. Livet står en upp i halsen och vad man vill ha 
är inte mera liv utan stillhet och rådande tankar” ( EF, 121 ). Här 
ser Lindqvist uppenbarligen en risk i att romanen blir ännu ett 
i raden av underhållningsmedier, av hastigt övergående sensa-
tionsupplevelser, som kanske kan locka till sig läsare men knap-
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past erbjuda någonting av bestående värde. Det är viktigt, menar 
Lindqvist, att kunna ”’leva med’ sina diktare, att ha dem som 
livskamrater och medhjälpare” ( Hb, 46 ). Det blir till och med 
ett sätt att värdera dikt : ”håller den att läsas dagligen under lång 
tid? Kan man vara ensam med den?” ( Hb, 46. ) Essän i dess ide-
ala form lever upp till det kravet, menar Lindqvist. Beträffande 
romanen är det mer tveksamt : den imiterar snarare än erbjuder 
liv. Därför har den sällan något alternativ att komma med, vilket 
passar illa för de författare som har något att säga, som har ”ett 
förslag” – för dem vars huvudsakliga drivkraft inte är att under-
hålla utan att gripa in i världens skeenden.44

Essäns litterära status – och Lindqvists

”Varje generation har känt sig manad – närmast förpliktigad – 
att dyrka essän. Det hör till.” Så skriver Greene-Gantzberg och 
mitchell i sin bok om den danska essän.45 

Det är en märklig historia, den här om essäns ställning i litter-
aturen. Det finns en utbredd föreställning om att genren har en 
stark ställning i litteraturhistorien, att den anses och traditionellt 
har ansetts vara en hög form av litteratur.46 för många kanske 
essän verkligen har en sådan status, men i praktiken ser det lite 
annorlunda ut. En genomgång av litteraturhistoriska handböck-
er visar tydligt att essän som litterär genre haft väldigt svårt att 
hävda sig i konkurrensen med romanen, lyriken, dramatiken. Ju 
närmare litteraturhistoriehandböckerna kommer vår historiska 
epok, desto mindre är utrymmet som ägnas åt  essäistiska förfat-
tarskap47 – och när man anländer till den senast omskrivna epo-
ken, 1900-talet, har essän i det närmaste utdefinierats från den 
litterära kanon. Renodlade essäister är sällsynta – i sjubands-
verket Den svenska litteraturen finner man inte många fler än, 
just det, Sven Lindqvist. Givetvis förekommer andra essäister : 
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kritiker som fredrik Böök och Bengt Holmqvist eller opinions-
bildare som Herbert Tingsten. men det som motiverar deras 
närvaro är deras inflytande på det litterära klimatet, aldrig deras 
egna litterära prestationer. om Klara Johanson kan man visser-
ligen få veta att ”hennes kritik läses främst för sin egen skull”.48 
Det skrivs emellertid i en notis vid sidan av den sammanhäng-
ande framställningen, som om redaktörerna och författarna till 
handboken inte riktigt visste var de skulle placera in hennes för-
fattarskap. En snarlik notis får Johannes Salminen.49  Vilhelm 
Ekelunds essäer bereds förstås ordentligt med plats i den lö-
pande framställningen, men han är trots allt en författare som 
redan skrivits in i litteraturhistorien i egenskap av lyriker. På det 
hela taget åberopas ett flertal essäer skrivna av författare som 
annars verkar inom andra skönlitterära genrer. Sådana essäer el-
ler essäsamlingar kan ibland behandlas i egen rätt, som litterära 
konstverk, vilket möjligen vore ett argument för att essän ändå 
har en stark ställning i skönlitteraturen. för dessa essäer gäller 
emellertid att de inordnas under kategorin skönlitteratur ute-
slutande utifrån den tvivelaktiga princip som E.D. Hirsch kallar 
”literature by association” och som innebär att till skönlittera-
turen räknas ”vad som helst skrivet av en stor litterär personlig-
het”.50 många av dessa essäer skulle sannolikt aldrig ha nämnts 
i litteraturhistoriehandböckerna om det inte just var för att de 
skrivits av författare som redan skapat sig ryktbarhet via någon 
annan litterär genre. 

om än högt värderad i vissa kretsar, verkar essän samman-
fattningsvis vara en litteraturform som kraftigt marginaliserats i 
den ständigt pågående kanoniseringsprocess som litteraturhisto-
rieskrivningen innebär. Varför är det så? Hur kommer det sig att 
en litteratur med sådan stark förankring i den skönlitterära tradi-
tionen, och med sådana högt ställda konstnärliga och intellekt-
uella krav, får inta denna marginella position i litteraturhisto-
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rien? förmodligen har jag redan delvis besvarat frågan tidigare i 
det här kapitlet : det handlar något om det lösa släktskapsbandet 
med facklitteraturen, om den utsträckta handen mot sakprosan. 
Jag tror att ett citat ur Åke Lundqvists tidigare refererade artikel 
om Sven Lindqvist kan ringa in problemet och göra det ännu 
tydligare. Han skriver där att han vid ett tillfälle frågade Sven 
Lindqvist om denne ser på sig själv som ”diktare” :

frågan var kanske klumpigt formulerad, och han sköt den vänligt ifrån sig. 

Diktare, sa han, är en hedersbeteckning på särskilt framstående författare. 

Underförstått : det ankom inte på honom att avgöra.

men, invände jag, ordet har ju en bokstavlig innebörd : att dikta, att hitta på. 

Hela litteraturhistorien domineras av författare som är diktare i denna mening, 

till den grad att ordet skönlitteratur blivit synonymt med fiktion, påhitt, dikt.

Han godtog inte den beskrivningen. Ta centrallyrikern, sa han, som brukar 

betraktas som urtypen för en äkta diktare. Centrallyrikern hämtar sitt stoff rätt 

ur hjärtat. Han ”hittar inte på”. Hans högsta strävan är att tala sanning.

Längre än så kom inte vårt samtal.51

Av citatet framgår att det är begreppet ”skönlitteratur” och 
definitionen av det, som är den springande punkten. Det verkar 
också vara essäforskarnas uppfattning. Som motivering till sin 
avhandling om svensk essäistik, anger Göran Hägg att ”detta 
område av svensk litteratur hittills varit föga uppmärksammat” 
– och när han sedan i slutet av sin undersökning ska förklara 
vad som ligger bakom denna bristande uppmärksamhet för es-
sän, kan han inte hänvisa vare sig till essäernas bristande lit-
terära kvalitet eller till deras försumbara litteraturhistoriska be-
tydelse, utan bara till ett alltför ”ahistoriskt, snävt fiktionsbundet 
litteraturbegrepp”.52 Samma problematiska litteraturbegrepp bär 
enligt Alexander J. Butrym skulden för den litterära essäns full-
ständiga marginalisering i bibliotekens klassificeringssystem el-
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ler på universitetens kurslistor för ämnet litteraturvetenskap.53

Essäforskarna är med andra ord eniga om att orsaken till den 
styvmoderliga behandlingen av essägenren i viktiga instanser på 
de litterära och litteraturvetenskapliga fälten inte bara är, som 
Butrym skriver, essäns ”avsaknad av en klar definition” utan 
även dess ”avsaknad av status”, vilken i sin tur är resultatet av 
ett ofta oreflekterat men hur som helst problematiskt verksamt 
litteraturbegrepp.54 om man tar en närmare titt på mer gene-
rella litteraturteorier om genrer, eller om litteraturbegreppet 
som sådant, märks essäns frånvaro ännu tydligare ; förslagen på 
hur skönlitteratur ska definieras är många, men ytterst sällan är 
 essän tagen i beaktande.55

Essän har alltså en osäker status i allmän litteraturteori och i 
litteraturhistorien. med tanke på att Sven Lindqvist framträder 
som essäist kunde man därför förmoda att hans författarskap får 
en ogynnsam behandling. men så är det knappast.

Som jag skrev i kapitel 1 blev redan Lindqvists debutbok 
 mycket väl mottagen. Just detta att han debuterade som essäist, 
och inte som romanförfattare eller lyriker, var till och med något 
som många recensenter fann extra glädjande. Vissa såg dock an-
ledning att som Morgon-tidningens Paul Lindblom varna den 
unga författaren för att ”det är mördande otacksamt att skriva 
essayer i detta land”.56 Lasse Bergström på Dagstidningen ar-
betaren påminde dessutom om den ”konvention som säger att 
endast åldersmogna män kan erkännas som essäister i bokform”, 
och menade därför att det var ett särskilt svårt projekt författaren 
tagit sig an.57 över huvud taget antydde flera recensenter att de 
förväntningar som ställs på en ung författare respektive på essän 
som genre är av så skilda slag att det krävs en extraordinär talang 
för att leva upp till dem på samma gång. Essägenren förutsätter 
enligt detta sätt att se på den ett uppträdande, ett sätt att reflek-
tera, som närmast väcker löje när författaren är så ung och – 
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kunde man förmoda – oerfaren som Lindqvist vid sin debut.58

man kan tycka att Lindqvist gör det svårt för sig. först väljer 
han att i debuten låta sig förknippas med en genre som vanligtvis 
inte ens klassas som skönlitteratur, sedan bryter han till råga på 
allt mot vissa oskrivna regler för den genren. Inte minst på  grund 
av dessa försvårande omständigheter är det intressant att Ett 
förslag likväl möts av sådan uppskattning : det är aldrig tal om 
annat än att Lindqvist ska bli upptagen av det litterära fältet och 
där bli behandlad med samma eller till och med större respekt 
än många jämnåriga kolleger som skriver romaner eller lyrik. 
även behandlingen av Lindqvist i den svenska litteraturhistorien 
bekräftar detta paradoxala förhållande att han vinner stort 
erkännande för sin insats inom en genre som annars saknar status 
som skönlitteratur. Som jag skrev är han en av få, kanske den 
enda utpräglade essäist i modern tid som tar en självklar plats i 
handböckernas löpande litteraturhistoriska framställ ning – inte 
som opinionsbildare utan för den ”estetiskt finslipade stilen”.59 I 
Den svenska litteraturen ägnas ett särskilt avsnitt åt hans förfat-
tarskap : ”med livet som projekt – Sven Lindqvist”.60  

Alltså, hur kommer det sig att just Lindqvists essäistiska för-
fattarskap, trots essägenrens allmänt marginaliserade ställning, 
så relativt friktionsfritt lyckas bana sig en väg in på det litterära 
fältet och in i svensk litteraturhistoria?

Jag tror det handlar om hur han ger auktoritet åt sin text, och 
jag tror att en del av förklaringen till hur han lyckas med det finns 
att hämta i några av de teorier om litteraturbegreppet som jag 
 tidigare nämnde. Det mest intressanta med olika försök att fånga 
in och ge en tydlig definition av begreppet ”skönlitteratur” an-
ser jag inte vara dessa definitioners eventuella ontologiska eller 
epi stemologiska hållbarhet. Det intressanta är den giltig het som 
 definitionerna i någon mening har ändå, bara genom att de for-
muleras och att de den vägen får inflytande över vår uppfattning 
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om vad skönlitteratur är. Anders Pettersson har en liknande prag-
matisk ingång till det hela när han genom att lyf ta fram olika 
levande definitioner av begreppet skönlitteratur visar hur lit-
teraturbegreppet uppfattas och används i stället för att entydigt 
deklarera vad litteratur faktiskt är.61 I Nicholas Wolterstorffs anda 
lanserar han begreppet presentationell diskurs ( ”presentational 
discourse” ) med vars hjälp han ringar in och definierar det kom-
munikationssätt som utmärker skönlitteratur generellt.62 med 
den presentationella diskursen som utgångspunkt, och efter att 
ha tagit i beaktande olika moderna teorier om skönlitteraturbe-
greppet, kan han således hävda att med ”skönlitteratur”63 menas, 
enligt en modern västerländsk förståelse av begreppet, ungefär 
”presentationell diskurs skapad med anspråk på att ha kulturell 
betydelse och/eller vara vackert utförd och/eller främja estetisk 
upplevelse”.64 Det är en definition som tar ovanligt stor hänsyn 
till författarintentionen : ”skapad med anspråk på”. många texter, 
skriver Pettersson, ”är litterära i den ganska grundläggande 
meningen att de är skrivna som litteratur, avsedda att fungera 
som litteratur”.65 Samtidigt står och faller författarens försök att 
skriva litteratur förstås med en institutionell överenskommelse 
om vad litteratur kan vara.66 Innehållet i den överenskommelsen 
är, vill jag mena, i sin tur ytterst beroende av andra inflytelserika 
definitioner av vad skönlitteratur är, till exempel sådana som utgår 
från att den litterära textens innersta väsen är dess ”fiktionalitet” 
eller ”littera ritet”.67 Tillsammans skapar dessa verksamma defi-
nitioner av skönlittera turens väsen ett förhandlingsutrymme för 
författaren att själv ta kontroll över klassificeringen av sina text-
er – inte för att definitionerna har något objektivt sanningsvärde 
utan därför att de har betydelse för vad som över huvud taget har 
utsikten att passera som litteratur. 

min teori är att Sven Lindqvist framför allt i sin debutbok Ett 
förslag utnyttjar detta förhandlingsutrymme för att ge auktoritet 
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åt sitt författarskap. Han knyter an till den sortens problemställ-
ningar och väcker den sortens associationer som krävs för att 
hans författarskap från vissa nyckelpositioner i det litterära fältet 
ska igenkännas och kvalificeras som skönlitteratur. Han lyckas 
osedvanligt bra, och intar snart en så central position i det lit-
terära fältet att det inte råder några tvivel om att han dessutom 
ska skrivas in i litteraturhistorien, trots att han verkar i en genre 
som normalt sett utesluts därifrån.

Lindqvist når detta resultat på två sätt. Dels ägnar han en hel 
del av debutboken åt att explicit förklara på vilket sätt hans essä-
konst syftar till att vara en konstnärlig litteraturform, vilket jag 
återkommer till i slutet av det här kapitlet. Dels ger han indirekt, 
genom hänvisningar som pekar in mot det litterära fältets cent-
rum, ja genom att låta debutboken utstråla ”litteratur”, uttryck 
för samma ambition att bli mottagen som en konstnärligt syf-
tande författare. Att detta tas väl emot har jag redan berättat. Låt 
mig också säga något om hur det går till.

med det litterära fältets hjälp 

När Lindqvist utkommer med Ett förslag finns det ett par om-
ständigheter som kunde tänkas försvåra för boken att bli behand-
lad som ett skönlitterärt verk. Den ena är förstås att Lindqvist 
skriver i en genre som inte har någon given status som skön-
litteratur, som så att säga faller mellan de två stolarna skönlit-
teratur och sakprosa. Den andra är att han gör detta utan att se-
dan tidigare vara tryggt etablerad i det litterära fältet.68 Som alla 
debutanter har han en del att bevisa innan han kan bli upptagen 
i det litterära fältet, men till skillnad från sina roman- och lyrik-
debuterande kolleger måste han dessutom övertyga om att han 
förtjänar att bedömas som en skönlitterär författare. 

ändå har jag en stark känsla av att det egentligen lämnas 
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mycket litet utrymme för att ta emot Ett förslag som något annat 
än ett skönlitterärt litteraturförsök. Det är en bok som andas och 
utstrålar ”litteratur”, som genom poetik, teman och idéinnehåll 
skriver sig rakt in i hjärtat av den litterära traditionens mest cen-
trala problemställningar. Jag kommer här att säga något om hur 
detta sker, men intressantare ändå är kanske i själva verket att 
det sker – att en bok som så tydligt odlar ett icke-konventionellt 
skönlitterärt tilltal och som gör ett program av nödvändigheten 
i att nå ut till en utomlitterär verklighet, samtidigt är så febrilt 
upptagen med att legitimera projektet skönlitterärt. Det är som 
om Lindqvist måste få sitt författarskap godkänt av det litterära 
fältet innan han fullt ut kan börja röra sig bort därifrån.

Således gäller framför allt för Ett förslag, men även för upp-
följaren Handbok, att det är en bok som väldigt påtagligt stänger 
ute den utomlitterära världen och i stället refererar in mot ett au-
tonomt fält. Essägenren till trots händer det först på bokens sista 
sidor att en tydligt utomlitterär eller utomkonstnärlig referens 
letar sig in i texten. först på sidan 159 och sedan på sidan 160 
( av totalt 162 sidor ) skriver Lindqvist sex respektive tolv rader 
om mahatma Gandhi och Karen Horney. Närmare världshändel-
serna än så kommer inte Ett förslag. Undantaget är några skild-
ringar av vapenvägrartillvaron i Åsbro och ett par minnesbilder 
från en Islandsresa, men de är å andra sidan extremt litterarise-
rade och syftar som jag visade i kapitel 1 i första hand till att 
upp höja verkligheten till konst.

Referenserna till en utomlitterär värld lyser alltså med sin från-
varo, men intertexterna till den inomlitterära traditionen är i allra 
högsta grad närvarande. På de 162 glest skrivna sidorna sam-
sas – efter ett ungefärligt överslag – knappt 50 författarnamn, 25 
boktitlar och en handfull andra konstnärliga referenser. Då talar 
jag ändå bara om de namn och titlar som uttryckligen nämns. 
Därtill kommer hela den litterära och filosofiska tradition som 
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Lindqvist i sina femtiotalsböcker för en aktiv dialog med utan 
att namnge några källor.

även på andra sätt vänder sig Lindqvists debutbok in mot det 
litterära fältet. Bara detta att utveckla en poetik, att föra fram 
en väl utvecklad litteratursyn som grundar sig i både estetiska 
och i vid mening politiska överväganden, får väl betraktas som 
något av en paradgren inom det litterära fältet, och förekommer 
knappast inom andra områden. Poetikens plats är ju dessutom 
ovanligt framträdande i Lindqvists böcker, inte bara i Ett förslag 
utan lika mycket i uppföljaren Handbok ( för att inte tala om hur 
det ser ut i sextiotalsböckerna Praktika och Myten om Wu tao-
tzu ). Kunskapen om vad som värderas i det litterära fältet märks 
också i Lindqvists sätt att positionera sig i förhållande till annan 
litteratur i fältet. Apropå Lindqvists klassiska stilideal tog jag 
tidigare upp den kritik han framför mot bristen på ”oskuld” i 
den modernistiska litteraturen och mot den alltför utbroderade 
lyriska stilen i den samtida romanen. från samma utgångspunkt 
kan han kritisera den samtida litteraturens leda och apati, dess 
avsaknad av riktning ; han använder begreppet ”spleen”, en term 
som samtidigt visar på hans förtrogenhet med den litterära tra-
ditionen ( EF, 47 ). Under rubriken ”myten om diktaren” skriver 
han om unga författare som förlorar sina jag och sina röster ba-
kom litteraturbohemiska choser.

Lindqvist tar alltså ställning mot de här enligt honom sned-
vridna idealen inom litteraturen. I stället begär han att litteraturen 
ska ha ”ett förslag” och en riktning, att den ska våga säga något 
som kan få den att resa sig upp ur sin självförvållade förnedring 
och marginalisering. Det kan tyckas som om Lindqvist därmed 
säger sig vilja ta avstånd från det litterära fältet i sig. men så 
lätt är det inte. för när han sedan söker legitimitet åt ett annat 
slags litteratur än den i fältet dominerande, då gör han inte det 
med utomlitterära argument utan med hänvisning till andra, 
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ytterst välrenommerade namn inom litteraturen : ”Nerven i 
[ Strindbergs ] dikt är alltid förslaget. och Swedenborg. Thorild, 
Ehrensvärd, Almquist [ sic! ] … Att vara diktare är att ha ett 
förslag!” ( EF, 27. ) På så sätt blir till och med Lindqvists förslag, 
som han ser som en väg ut ur det litterära fältets självtillräcklig-
het, ett förslag som i högsta grad hämtar näring från samma fält, 
ett förslag vars legitimitet formuleras litterärt. Längre in i kärnan 
av det litterära fältets formuleringslogik än så går det knappast 
att komma.

Lindqvist nämner inte Vilhelm Ekelund i sina uppräkningar av 
författare som har ett förslag, men någonstans bakom Lindqvists 
sätt att ta strid med det litterära fältet kan man ana Ekelunds 
kompromisslösa attityd. Lindqvist skriver : ”Att Ekelund blivit 
en maktfaktor i modern litteratur beror nog inte minst på hans 
förakt för den.” ( EF, 146. ) och det är med Ekelund i ryggen han 
själv vågar sig på följande litteraturföraktande ( och samtidigt 
extremt litterära ) fundering : ”Att ge efter för sitt behov att tycka 
illa om litteratur kunde vara vägen till att skriva bra.” ( EF, 155. ) 
Lindqvist vill, liksom Ekelund ville, utveckla litteraturen genom 
att ta avstånd från litteraturen.69

mot bakgrund av de dubbla budskapen om essägenrens plats 
i det litterära fältet, får man förstå att det blir extra viktigt för 
Lindqvist att kasta ljus över den smala tradition av litterär essä-
istik som trots allt har en stark ställning i litteraturhistorien. Det 
kan vara ett sätt att förklara Ekelunds påtagliga närvaro i Ett 
förslag. Ekelund är förstås en inspiratör, inte minst stilistiskt, 
men i lika hög grad fungerar han som Lindqvists litterära alibi, 
ett mycket respekterat namn som hjälper den unga debutanten 
att upprätta förbindelser mellan sig själv och en höglitterär tradi-
tion, och som därmed också undanröjer den omedelbara faran 
att hans debutbok ska falla utanför skönlitteraturens råmärken.70 
även recensenterna kände sig manade att ta vägen via Ekelund 
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för att visa på den litterära legitimiteten hos ett så pass udda 
projekt som Ett förslag. Avslutningen på Knut Jaenssons recen-
sion är representativ :

Sven Lindqvist är som essäist och aforistiker en lärjunge till Vilhelm Eke-

lund – men en självständig lärjunge. Han tror på essän som konstform, han 

tror på den litteratur ”som talar rakast”. och det måste en essäist göra, han 

måste tro att det är några som läser honom med nöje, med behållning, med 

begrundan. Annars kan han knappast fortsätta.

Jag tycker det är en smula nedsättande att kalla Sven Lindqvists stil för 

elegant. för jag är full av beundran för den. Den har flykt och spänning. 

Den är vig och kraftfull. och så detta : att den har något att säga.71

Sannolikt har Ekelund även inspirerat Lindqvist i hans mycket 
litterära, och romantiska, syn på vad ett författarskap är. Trots att 
hans böcker tycks ha en förmåga att hamna på nästan vilken bib-
liotekshylla som helst, vilket borde ge intrycket av ett splittrat 
författarskap, är det enligt Åke Lundqvist ändå ”uppenbart att 
alltihopa hänger samman, att där finns en stark sammanhål-
lande logik”.72 Det är en träffande iakttagelse ; idén om ett för-
fattarskap som ett sammanhängande helt, större än summan av 
de enskilda böckerna, är bärande hos Lindqvist.73 Allteftersom 
han utkommer med fler böcker reviderar han och vidareutveck-
lar teman och resonemang som redan tidigare varit centrala för 
honom. Det har till följd att de kanske viktigaste litterära inter-
texterna till hans böcker med tiden utgörs allt mindre av andra 
författare och allt mer av hans egna böcker, det vill säga av det 
författarskap som han hela tiden bygger vidare på. Tidigt poäng-
terar Lindqvist att han intresserar sig mer för hela författarskap 
än för enskilda böcker, mer för författarnas livslånga arbete än 
för deras topprestationer :
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för att en dikt skall få sitt fulla värde behöver vi de sammanhang den är 

infogad i och måste själva kunna infoga den i egna sammanhang. Enskilda 

poem är miniatyrdetaljer i större enheter. Hela komplexet Almqvist eller 

hela komplexet Strindberg är naturliga enheter.

Denna gamla syn tycker jag inte det finns anledning att överge. Diktaren 

behövs inte bara för specialskicklighet att handskas med ord utan för hela 

sitt verk där liv och dikt är sammantvinnade. Han har gjort symboler och är 

själv symbol. ( Hb, 98. )

Tanken att byggandet av ett författarskap ( där ”liv och dikt är 
sammantvinnade” ) bör ses som en minst lika viktig verksamhet 
som skapandet av enskilda konstnärliga verk, bär omisskännliga 
drag av Ekelund. Så här skriver Ekelund 1928 i ett brev till en 
översättare :

Jag ser nog egentligen saken så, att jag knappast tror mig kunna vänta någon 

verkan och förståelse genom något af mina arbeten i och för sig och för sig 

själf – uttaget ur hela processen och gången af hvad som nu en gång får kal-

las min bana. Jag menar så, att det egentligen upplysande eller tankeväck-

ande i mitt författarskap ligger mera i dess rörelses historia och sätt att reda 

ut sig ( lifskamp ) än i någon afskild och afgränsad tankesammanfattning, 

något begränsadt, genomfördt ”motiv”. Det finnes egentligen ingen ”bok” 

af mig. för vällvilliga ögon kunde det hela vara en sådan, eller en liknelse 

till en sådan.74

Likheten mellan Ekelunds och Lindqvists tankegångar är slå-
ende. Idén om författarskapet som ett livslångt åtagande, där 
förskjutningarna och omprövningarna av tidigare omfattade 
ståndpunkter är det verkligt intressanta att följa, leder Lindqvist 
ännu djupare in i hjärtat av den litterära traditionens problem-
ställningar, och stärker således också bandet mellan hans eget 
projekt och denna litterära tradition. Det starkast uttalade syftet 
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med Lindqvists tidiga böcker är att finna en väg för litteraturen 
ut ur marginaliseringen, ut ur det alltmer meningslösa självbe-
speglande samtalet författare emellan. Det begär som styr böck-
erna är emellertid förknippat med viljan att delta i den litterära 
traditionens samtal. än så länge talar Lindqvist bara om att 
återuppta kontakten med ett utomlitterärt samtal – i praktiken 
däremot är hans böcker hyperlitterära.

Scott Russell Sanders skriver apropå essän att om man sök-
er en ”stabil plattform varifrån man ska kunna skicka ut sina 
egensinniga monologer, då underlättar det om man redan gjort 
sig ett namn via en annan, mindre tvivelaktig litteraturform”.75 
En lösning, som jag varit inne på, kunde vara att man först 
ser till att göra sig ett namn som romanförfattare, lyriker el-
ler drama tiker. P.o. Enquist debuterar inte med essäsamlingen 
 kartritarna, Pia Tafdrup inte med poetiken Över vattnet går jag. 
Det här är böcker som – obeaktat deras litterära kvaliteter – på 
förhand har en given status utifrån vad författarna till dem sedan 
tidigare uträttat i det litterära fältet. Böckerna blir, för att åter-
igen tala med Hirsch, literature by association – de blir litteratur 
genom att förknippas med litterära personligheter.

Ett annat sätt som essän kan få auktoritet på, är om författaren 
kan luta sig tillbaka på en någorlunda avancerad och prestigefull 
position inom något specialistämne i den akademiska världen. 
Emma Eldelin ser i artikeln ”Essäisten som generalist” just det-
ta slags förankring i vetenskapliga specialistfält som en viktig 
delförklaring till de relativa framgångar som till exempel Peter 
Englund och Peter Nilson haft som essäister.76

även om essäns litterära legitimitet kan räddas av för-
fattarens bakgrund i andra statusfyllda fält, är det ändå tydligt 
att essän i sig själv inte har mycket att luta sig tillbaka på. ”De 
flesta essäister”, skriver Sanders, ”kan inte stödja sig på någon 
auktoritetskälla bortom texten som kan skänka styrka åt texten 
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själv”.77 Eldelin antyder något liknande när hon skriver att 
det kanske ”inte räcker med att ’bara’ vara essäist, då essän i 
många sammanhang betraktas som ett slags ’andraklasslittera-
tur’”.78

På sätt och vis beskriver de Sven Lindqvists belägenhet. 
När han tar sats i sin debut som essäist kan han inte luta sig 
tillbaka på någon position som ger auktoritet. Kanske har han 
via kontaktnät – och det ska såklart inte underskattas – en viss 
förankring i det litterära fältet, men långt ifrån den trygga posi-
tion han hade kunnat ha om han sedan tidigare hade gjort sig 
ett namn som författare i någon av det etablerade skönlitterära 
genrerna. Inte heller kan han söka auktoritet åt sina essäer via 
något av de vetenskapliga fälten, vilket enligt Eldelin annars är 
ett framgångsrecept för essäister. I stället är det till det litterära 
fältet han vänder sig för att legitimera sitt författarskap – samma 
fält som i normala fall skulle stöta bort den här sortens littera-
tur. men genom att fylla sina essäer till bredden med litterära 
markörer, genom att konsekvent rikta sitt tilltal in mot centrum 
av det statusfyllda litterära fältet, lyckas Lindqvist ge essän – i 
sig själv utan status – legitimitet att verka som konst.

Jag tror mig därmed ha visat hur Lindqvist agerar indirekt 
för att hans essäer ska erkännas som konst. men han för även 
ett explicit resonemang om vad det är som gör essän till en 
konstform. Som en tyst förutsättning för det resonemanget ligger 
samtidigt föreställningen om att essän är den av de litterära 
genrerna som är bäst lämpad att föra ut det litterära samtalet i 
en allmän offentlighet. Nyckeln till att förstå hur Lindqvist tänk-
er sig denna essäns unika potential finner jag i ett påstående av 
honom som går ut på att essän blir en konstform genom att den 
gestaltar en bildningsupplevelse. Jag ska avsluta det här kapitlet 
med att försöka reda ut vad han menar med det.
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Essän och bildningsupplevelsen

En bärande tankegång i Lindqvists böcker är att litteratur-
en borde anstränga sig att få något sagt i stället för att vara så 
upptagen med att vara just ”litteratur”. Dikten måste ha ”själv-
känsla”, menar han, för att kunna leva upp till det kravet. Dikt-
ens själv känsla består både i ”djärvheten” att våga vad som 
helst och i ”anspråkslösheten” att inte skylta med det. Det finns 
en formel som beskriver resultatet av en sådan konstutövning : 
ars celare artem, det vill säga konst som döljer konst – eller 
konst som ger en illusion av att inte vara konst men som likväl 
verkar i kraft av att vara det.79 förutom att det finns något stor-
stilat i anspråks lösheten har en sådan konst den egenskapen att 
den får energi över till att ägna sig åt annat än att bara vilja vara 
konst. 

En sådan konstform talar sig Lindqvist varm för. men bara 
genom att lyfta fram den och bespegla sig i den, har han brutit 
mot en av dess dygder : anspråkslösheten. Som jag har visat är 
Ett förslag ett i många stycken extremt ”litterärt” verk som inte 
alls drar sig för att briljera med det, utan som tvärtom ägnar oer-
hörd energi åt att leda det i bevis.

Åtminstone i den begränsade del av Lindqvists författarskap 
som jag behandlar i den här boken pågår det med andra ord en 
dragkamp. Å ena sidan placerar sig Lindqvist mitt i huvudfåran 
av den litterära traditionen och intar där en diktarhållning 
vars innebörd är att det konstnärliga uttrycket är överordnat 
innehållet i det sagda, att formen så att säga är innehållet. Å 
andra sidan kräver han av litteraturen att den ska vara använd-
bar och att den måste hålla i minnet att litteraturens legitimitet i 
slutänden bestäms av dess förmåga att säga sanningen och nå ut 
till människor med den.80 man kan uttrycka det så att Lindqvist 
strävar efter att skriva en litteratur som ska uppfattas som och 
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vara ”litterär”, men som på samma gång ska tillåtas att fungera 
som något annat än den ”litteratur” som redan finns.

om han skulle lyckas kan man tänka sig att det sker en liten 
förskjutning av innebörden i vad litteratur är och kan vara, och 
att ett litet steg därmed tagits i riktning mot en förändring av 
verksamheten i det litterära fältet. När Lindqvist mer uttryck-
ligt försöker förklara på vilka sätt essän har en stor konstnärlig 
potential, då handlar det ofta just om dess möjlighet att vidga 
litteraturbegreppet. Ur det perspektivet är essäns starkaste vapen 
att den med sin dragning åt facklitteraturen innehåller ett slags 
diktförnekelse : den godkänner inte skönlitteraturens konven-
tioner – och just därför kan den bidra till att förnya eller utveckla 
skönlitteraturen. Jag citerade tidigare Lindqvist när han skrev 
om Vilhelm Ekelund att dennes storhet som essäist och aforistik-
er uppstod ur hans förakt för den svenska litteraturen. På samma 
sätt menar Lindqvist att Almqvists och Strindbergs mästerverk 
uppstår ur den avantgardistiskt besläktade viljan att vara mer än 
litteratur – att nå längre, att få större inflytande :

”Konstens skapelser hugsvalade icke mitt hjärta. Dess form att vara är ju 

icke rät? I ständiga slingringar går dess väg, falskhet är dess andedräkt och 

gift dess botten. Konsten skjuter icke åt samma håll som den måttar. Ack, 

jag ville ärligt se mitt mål och jag ville ärligt träffa mitt mål”.

Detta återkommer ofta hos Almqvist. Trots sina arabesker är han främst 

reformator och provokatör. Han idkar himmelskt jordbruk. Poesin återför 

han ständigt till praktiken. Hans konsts storhet är en strävan utöver konst.

Uppstår kanske den största dikten ur diktförnekelse?

Se Strindberg! Hur han ville bli ansedd som vetenskapsman, journalist, 

samhällskritiker – vad som helst bara inte diktare. Han är diktvägrare ända 

in mot ålderdomen, medan han skapar den odödliga följden av mästerverk. 

( Hb, 139. )
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Enligt Lindqvist är det alltså paradoxalt nog den litteratur 
som tar sin utgångspunkt i diktförnekelse som har störst utsikter 
att bli stor litteratur. Argumentet bekräftar essäns konstnärliga 
potential. Eftersom diktförnekelsen är en inneboende egenskap i 
genren kan Lindqvist den vägen visa på de oerhörda möjligheter 
som essän erbjuder – inte bara som megafon för icke-litterära 
utspel utan även som nyskapande kraft i litteraturen.

När Lindqvist ska beskriva vad för slags essäform han försök-
er utveckla tar han som jag tidigare nämnde avstånd från andra, 
redan existerande essäformer, dels från ”gentlemannaessayn” 
eftersom den smiter undan ansvar, dels från den faktaanaly-
serande essän eftersom den ”dör med sina informationer”. 
Lindqvist skönjer ett alternativ till dessa två essäformer, en väg 
som essän kan ta om den vill bli en egen konstform. I Ett förslag 
skriver han :

för att essayn skall bli konst måste den gestalta en upplevelse : bildnings-

upplevelsen. Den måste vara full av sitt problems mörker och sin lösnings 

ljus! ( EF, 124. ) 

Det är inte alldeles glasklart vad Lindqvist menar, men det är 
nog rimligt att i likhet med många av recensenterna tolka det 
som en beskrivning av den egna litterära metoden. Läst så är de-
butboken en skildring av ett högst personligt bildningsprojekt 
– vad det innehållit i form av litteraturläsning och livserfaren-
heter samt hur dessa erfarenheter har format författarens person-
lighet.81

men vad är så speciellt med denna ”bildningsupplevelse”, och 
på vilket sätt bidrar gestaltningen av den till essäns status som 
konstform? om man ska förstå vad Lindqvist menar tror jag att 
det är viktigt med följande förtydligande : Det som förväntas gri-
pa tag i läsaren är inte författarens bildning, utan själva upplev-
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elsen av hans bildningsgång. Att gestalta en bildningsupplevelse 
handlar därför inte om att redovisa sin beläsenhet, utan om att 
dela med sig av hur man försöker hantera sina erfarenheter av 
liv, läsning och tankar. formulerat så tillerkänns essän en ”hand-
ling” som man annars inte förknippar med genren. Snyder anty-
der på ett ställe att essän i sin mest öppna och fria form har en 
”temporal nerv”, det vill säga att det hela tiden pågår något i den 
utöver det som uttryckligen sägs.82 En liknande iakttagelse gör 
Phillip Lopate när han med hänvisning till montaigne hävdar 
att den fritt utförda essän innehåller en särskild sorts intrig. Det 
som utgör essäns intrig är helt enkelt författarens försök att bana 
sig en väg genom det material han tagit sig an.83

Genom att på detta vis ”gestalta en bildningsupplevelse” upp-
når alltså essän status som konstform – den får ett slags egen-
värde utöver det värde den har via sina utsagor om världen. I 
Handbok för Lindqvist ett besläktat och utvecklat resonemang 
om saken, men har där bytt ut beteckningen essä mot något han 
kallar tänkedikt. Tänkedikten – en dikt som ”tänker” – beskriver 
Lindqvist som ”arbetsskildring, arbetssång”. författarens tankar 
fungerar i tänkedikten inte som åsikter eller teser, utan finns 
där ”för att vi skall hålla dem tätt intill oss och känna dem i oss 
själva”. De formar, menar Lindqvist, en ”tänkeupplevelse” ( Hb, 
143 f ).

I tänkedikten är det därför, för att återknyta till Lopate och 
Snyder, själva tänkandet som är intrigen och som utgör den tem-
porala nerven. Det som författaren lägger fram är inte färdiga 
tankar utan själva sitt tänkande – och just det pågående, ofär-
diga och tillfälliga i detta tänkande bidrar till läsarens upplev-
else av att färdas i tid och rum. ”Egentligen tänker den tänkande 
inte alls, utan gör sig själv till skådeplats för andlig erfarenhet”, 
resonerar Adorno på ett snarlikt sätt i ”Essän som form”.84 Nyck-
eln till essäns specifika kunskapsmetod – ”den går [ … ] meto-
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diskt ometodiskt till väga” – finner Adorno i essäns förhållande 
till begreppen. Till skillnad från den positivistiska vetenskapen, 
som är upptagen av att definiera begrepp, ”yrkar essän på en 
växelverkan mellan sina begrepp i en andlig upplevelseprocess”. 
”Begreppen”, fortsätter Adorno, ”formar sig, i den upplevelsen, 
inte till något kontinuum av operationer ; tanken skrider inte en-
tydigt framåt, utan de olika momenten flätas samman som i en 
matta”.85 Något liknande gäller för Lindqvists tänkedikt. Det är 
inte definitionen av begreppen, inte heller tankarnas eventuella 
vetenskapliga hållbarhet som är huvudsaken ; snarare möjlig-
heten att få uppleva tankarna, att kunna pröva dem mot egna 
erfarenheter, att få känna deras ursprung, förstå behoven som 
föder dem. Jag citerar Lindqvist :

Att tänkediktens ord tål prövning innebär inte att de är sanna. Det innebär 

att de ger en ständigt växande upplevelse ju mer man begrundar dem.

Begrundan är en stegring av den begrundan man ägnar ett samtal eller 

ett ordspråk. man frågar inte efter ett ordspråks sanning i statistisk men-

ing. man använder det när man behöver det. man behöver det eftersom det 

är fött ur behov. man funderar över den erfarenhet som fått sådan form : 

ordspråket innehåller en syn av de belägenheter som är dess ursprung. man 

tycker det är riktigt eller oriktigt, men inte i sig självt, utan i förhållande till 

en bestämd situation. man prövar det inte på sanning men på likformighet 

med vad man erfarit.

förhållningssättet inför tänkedikten liknar detta.

framförallt inte dra maximer och normer ur tänkedikten. De tekniskt rik-

tiga tankarna innehåller bara desinficerade ord. men sådana ord får sällan 

betydelse för vårt liv. människans egentliga problem nås bara med oegent-

liga påståenden. [ --- ]

Arten av tänkeerfarenhet är avgörande. Det viktiga är inte tankarnas 

klarhet och sanning utan skeendets formduglighet. Tänkedikten formar en 

tänkeupplevelse. Inte med gnistrande ord, det är slocknade ord. men med 
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outtömliga ord, outtömliga inte därför att de innehåller mycket utan därför 

att de lockar fram mycket. Som de nästan osynliga fördjupningarna i offer-

stenen. ( Hb, 144 ff. )

Ska man försöka definiera den specifika essäform som Lindqvist 
vill utveckla, är det förmodligen till hans utläggning om 
tänkediktens väsen man bör vända sig. Tänkedikten har även det 
gemensamt med essän att den faller utanför en allmän förståelse 
av vad som ryms inom begreppet skönlitteratur. Som Lindqvist 
formulerar tänkediktens väsen skulle man visserligen bli 
förvånad om den inte upptogs som en skönlitterär form – men 
likafullt står den med ena foten utanför skönlitteraturen, knappt 
synlig och liksom hotfullt på väg åt ett annat håll. Det gör denna 
litteraturform svårgripbar. men det vittnar också om dess fri-
het, en frihet som passar osedvanligt bra för Lindqvists litterära 
projekt. I den litteraturform han försöker utveckla ska det vara 
öppna dörrar och flitig rörelse mellan litteraturens autonoma fält 
och den utomliggande världen.

man kan emellertid fundera över det egenvärde Lindqvist 
verkar ge den essäform som gestaltar en bildningsupplevelse. 
även om han är klar och tydlig med att det handlar om gestalt-
ning av en upplevelse och inte om förevisning av bildning, bör 
man nog ändå fundera något över vad det är för särskilt med bild-
ningsupplevelsen som gör den intressant att gestalta. Som ett hot 
mot bildningsupplevelsens egenvärde reser sig förr eller senare 
frågan om bildningens yttersta mål. Lindqvist kan skildra sin in-
dividuella bildningsupplevelse, men om det ska väcka allmänt 
intresse krävs sannolikt också en överenskommelse med läsaren 
om att en sådan skildring samtidigt har ett objektivt värde. Där-
för är det läge att fråga sig : Vad för slags objektivt värde är det 
möjligt att lägga i ett bildningsprojekt som i detta fall så tydligt 
utgår från det subjektiva, från den individuella erfarenheten?
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ordet bildning kommer av ”bild”. Etymologiskt får man 
förstå det som att bildens fixerade form är bildningens slutmål. 
Det aristoteliska formbegreppet kan illustrera denna tankefigur, 
liksom den kristna mystikens föreställning om människan som 
Guds avbild.86 I båda dessa tankesystem framgår det tydligt att 
en riktig eller rättfärdig mänsklig strävan är strängt målrelate-
rad : människan bör bilda sig för att anta sin ideala form, för att 
bli sin bild. Den innebörd som läggs i bildningsbegreppet blir 
därmed avhängig de tankar man gör sig om det ideala tillstånd 
som hägrar vid slutmålet.

förmodligen reder sig inget bildningsbegrepp utan en mer el-
ler mindre klart uttalad idé om bildningens yttersta mål. Däre-
mot kan det uppstå stridigheter om hur detta mål bör uppnås 
och vem som har rätten att definiera det. I varje tid och samhälle 
skapas livsregler eller dogmer, som sägs hjälpa människorna att 
finna sin ideala form.

mot sådana på förhand uppställda kriterier protesterade 
bildningsfilosoferna under slutet av 1700-talet. De ville befria 
bildningsbegreppet från förutfattade meningar om vad bild-
ning är och vad den är till för. Bildningsprocessen måste vara 
förutsättningslös, menade de – och eftersom den måste vara 
förutsättningslös kunde inte heller bildningens mål fastställas 
på förhand. Det som von Humboldt, Herder, fichte och and-
ra h umanistiska tänkare förde in i bildningsbegreppet under 
1700-talets andra hälft var med andra ord en vision om männi-
skans frihet. Hennes framtida bestämning skulle inte längre tillå-
tas att bli fastslagen på förhand eller av någon annan än henne 
själv. Bildningens mål blev denna människas frihet att forma sin 
egen framtid.87

En ny vision om människans frihet tillkom, men det sena 
1700-talets bildningsbegrepp verkar i övrigt inte ha saknat ob-
jektiva kriterier för vad bildning är. Den fria kunskaps- och er-
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farenhetsinhämtningen blev bildningens medel och mål, men 
helt fri och förutsättningslös kunde inte heller denna bildnings-
process vara. om människan skulle göra sig fri och myndig 
krävdes också att hon skaffade sig kunskap om – ”utbildade” 
sig i – den värld som omgav henne. för att göra det måste hon 
inhämta tidigare generationers kunskap, tillägna sig den konst-
närliga, filosofiska och vetenskapliga traditionen. först därefter 
kunde hon utnyttja kunskapen för att förverkliga det framtida 
målet om människans frihet.

Sven-Eric Liedman hävdar att upplysningsidéerna dessutom 
knöt samman bildningsbegreppet med utvecklingstanken. Var-
ken det aristoteliska formbegreppet eller den kristna mystikens 
föreställning om människan som Guds avbild behövde förklaras 
utifrån föreställningen om historisk progression, men när man 
synar det moderna bildningsbegreppet har en sådan historisk 
dimension smugit sig in. förverkligandet av människans idé 
kunde fortfarande ligga i att hon antog en bestämd form, men 
denna form var tills vidare okänd, låg och väntade på att bli 
upptäckt i en ännu förseglad framtid. Liedman skriver om denna 
aspekt av 1700- och 1800-talets nya bildningsideal :

[ Nu ] gällde det snarare att komma på nivå med sin egen samtid och därmed 

få resurser att vara med och prägla framtiden. med det tidiga 1800-talets 

storstilade utvecklingstänkande betydde det att den enskilde skulle ha gjort 

det väsentliga i mänsklighetens utveckling till sitt. Han eller hon skulle bli 

en bild av det sant mänskliga så långt detta hade hunnit förverkligas.88

Den enskilda individens bildningsgång kommer med andra ord 
att spegla hela mänsklighetens framsteg. Bildningens mål blir 
att tillägna sig det bästa hos mänskligheten fram till nu, för att 
därefter delta i en diskussion om mänsklighetens fortsatta väg 
framåt mot en visserligen okänd men förmodat bättre värld.
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En sådan förståelse av bildningsbegreppet kan visa sig an-
vändbar om man vill förstå det värde som Lindqvist skänker 
bildningsupplevelsen. Enligt det moderna bildningsbegreppet 
korresponderar hans subjektiva bildningsupplevelse med de 
universella framstegen för mänskligheten. Bildning är alltså ett 
förutsättningslöst, asocialt och renodlat individuellt projekt, 
som pågår utan tankar på dess syfte eller sociala nytta. Samtidigt 
är det först genom en sådan förutsättningslös bildningsprocess 
som individen kan ”komma på nivå med sin egen samtid” och 
erövra de kunskaper som gör henne verkligt betydelsefull i so-
cial mening. för Lindqvists del innebär det här att han på en och 
samma gång dyker djupt ner i den litterära traditionen och gör 
sig redo att ta klivet ut i världen. Eller man skulle kunna säga att 
han bejakar autonomin som en förberedelse för engagemanget. 
Det är innebörden i hans gestaltade bildningsupplevelse. 
Bildningsupp levelsen bär därför samtidigt i sig ett berättande 
moment, ett drama värt att följa för dess egen skull. Den full-
ständiga gestaltningen av en bildningsupplevelse innehåller en 
berättelse vars inledande del skildrar hur individen befriar sig 
från samhällets tryck för att utveckla sin personlighet oberoende 
av tid och rum, samt en avslutande del som skildrar hur hon 
därigenom vinner insikter om tillvarons hemligheter som gör 
henne så efterfrågad av den samtida mänskligheten att det faller 
på hennes moraliska lott att åter träda i samhällets tjänst.89

Av denna utvikning följer alltså att den essäform Lindqvist 
beskriver blir konst inte bara genom att den gestaltar en individs 
bildningsupplevelse utan också genom att själva bildningsupp-
levelsen har ett objektivt värde som metaforisk beskrivning av 
mänsklighetens universella kamp med tillvaron.

Samtidigt kan man notera att själva bildningsbegreppet bär 
på en paradox som motsvaras av det svårlösta dilemma som 
Lindqvist befinner sig i som författare. I det moderna bild-
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ningsbegreppet ligger som sagt ett krav på att förutsättningslöst 
tillägna sig kunskap utan att snegla på nyttan med det. Samtidigt 
finns en förväntan om att denna individualistiska och asociala 
neddykning i lärdom och konstnärliga insikter ska leda fram till 
något, osäkert vad, nyttigt och socialt användbart, att den slutli-
gen ska vara det kollektiva – samhället – till gagn. Jag har nämnt 
och ska fortsättningsvis gå närmare in på hur Lindqvist på ett 
liknande sätt omfamnar både en romantisk diktarhållning, enligt 
vilken diktens egentliga mål endast är att vara dikt, och en prag-
matisk syn, som kräver moraliskt, socialt och politiskt ansvars-
tagande. Jag har här också visat prov på att Lindqvist föreslår och 
försöker utveckla en litteraturform som svarar mot detta dubbla 
budskap, som kan överbrygga den inbyggda motsättning en. Den 
litteraturformen behöver inte men kunde kallas essä ; den kunde 
också kallas tvärlitteratur eller tänkedikt.





III

Framtidskonsten

Var står vi, vart leder utvecklingen? Kommer den 
höjda materiella standarden att föra oss mot större 
insikt om intellektuella värden eller håller vi på att 
förlora förmågan att tillgodogöra oss dem? 

– Birgitta Stenberg1
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När jag skriver om Sven Lindqvists litteratursyn syftar jag mer 
exakt på hur han resonerar om litteraturens och författarens upp-
gift – hur han i sina böcker försöker klargöra vilken denna upp-
gift skulle kunna vara och hur han tror sig kunna omsätta sina 
tankar i praktiken. Utöver mitt delvis deskriptiva uppdrag att 
beskriva hur Lindqvist besvarar sina frågor har jag, som framgår 
av inledningen, även föresatt mig att söka svar på några andra 
frågor. Till exempel försökte jag i kapitel 2 utifrån ett historiskt 
och sociologiskt angreppssätt förstå varför Lindqvist över huvud 
taget känner sig tvingad att ställa de här frågorna. Jag menade att 
det finns ett moraliskt imperativ i Lindqvists författarskap, som 
inte bara tynger honom med frågorna vad eller hur han ska skri-
va, utan framför allt med frågan varför han ska skriva. Denna 
närmast existentiella kamp som Lindqvist tycks föra med för-
fattarrollen ansåg jag vara uttryck för en specifik historisk och 
social situation, som handlar om litteraturens ställning i samhäl-
let under efterkrigstiden. Särskilt viktigt i sammanhanget är den 
relativa autonomi som litteraturen hade erövrat, en autonomi 
vars baksida var en tilltagande isolering från samhället i övrigt ; 
friheten kändes alltmer som ett fängelse.

för Lindqvist handlar det i första hand om att förhålla sig 
till det problemet. Han analyserar och förhandlar dels med den 
inom litterära världen ( den litterära institutionen ) och de värden 
och hållningar som odlas där, dels med den utomlitterära världen 
( samhället, moderniteten ) och de värden som råder där. Inte 
minst försöker han förstå och komma till rätta med det ömsesidi-
ga misstroendet, den konfliktfyllda relationen, de två världarna 
emellan. Här i del III ska jag förutom att beskriva hur Lindqvist 
besvarar frågan om litteraturens uppgift även försöka reda ut 
varför han besvarar frågan så som han gör samt varför, och på 
vilka sätt, hans svar skiftar från gång till annan.

Lindqvist har en kluven inställning till den litterära institu-
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tionen, till dess historia och traderade litterära hållningar. Å ena 
sidan är han lojal och ansluter sig, delvis med argument lånade 
av sina läromästare Vilhelm Ekelund och Henry David Thoreau, 
till en romantisk föreställning om den goda konstens förädlande 
inverkan på individen. Det implicerar en idé om litteraturens 
inne boende värde. Stor dikt blir, enbart i sin egenskap att vara 
stor dikt, ett moraliskt imperativ. följaktligen ”kommer [ den 
stora dikten ] en att vilja förändra sitt liv i dess riktning”, heter 
det i Hemmaresan ( Hr, 159 ). Det är en estetiker som talar, den 
sida av Lindqvists författarpersonlighet som inte bara tror om 
konsten att den sätter läsaren i förbindelse med en högre moral-
isk instans, men som också värderar livet med hjälp av estetiska 
kriterier. Å andra sidan hyllar Lindqvist konsekvent det praktis-
ka och jordnära, det konkreta och användbara. I sådana fall ser 
han med skepsis på den estetiska hållningen för dess bristande 
verklighetsförankring. Då man väl drabbats av den stora diktens 
skönhet och tagit till sig dess moraliska imperativ – då man av 
det skälet också har bestämt sig för att förändra sitt liv i den stora 
diktens riktning, återstår ännu frågan hur detta ska gå till. ”man 
tycker”, lyder den för Lindqvist typiska invändningen, ”att den 
stora dikten utan olägenhet kunde vara en smula mer utförlig på 
den punkten” ( Hr, 159 ).

Samma kluvna inställning har han till moderniteten, det vill 
säga den historiska epok som nådde något av en andra storhets-
tid under efterkrigstiden men som i stort sett hela den modern-
istiska litteraturen under de senaste 150 åren med eller mot sin 
vilja varit tvingad att förhålla sig till.2 Den ofta citerade mo-
dernismforskaren matei Călinescu menar att modernismen kan 
uppfattas som ”ett kriskoncept”, som förutom att befinna sig i 
ständig konflikt med traditionen även är inbegripen i en ”dia-
lektisk opposition [ … ] mot moderniteten i ett borgerligt sam-
hälle ( med dess ideal av rationalism, nytta, framåtskridande )”.3 
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Lindqvist är inte ensidigt kritisk till moderniteten. Han ligger 
närmare marshall Bermans idé om en idealmodernism som med 
öppna sinnen förhandlar med moderniteten och gestaltar vad det 
innebär att leva i denna historiska epok.4 Lindqvist inser att det 
är improduktivt att vända moderniteten ryggen, vilket annars 
varit en vanlig hållning bland modernister. I vissa avseenden 
bejakar Lindqvist rent av moderniteten, eller rättare sagt den 
otvivelaktigt positiva betydelse den haft för att befria mänsklig-
heten från materiell nöd. moderniteten har i den meningen ska-
pat förutsättningar för de bredare folklagren att ägna sig åt det 
slags andliga övningar och individuella framsteg som konsten 
ger löfte om. I andra avseenden riktar Lindqvist kritik mot mo-
derniteten ; den har spårat ur och förvandlats till en teknokratisk 
regim, ett slags materialistiskt och konsumistiskt vansinne som 
skymmer människans sanna behov.

Den moraliska strid Lindqvist utkämpar med litteraturen är på 
det här sättet splittrad mellan en romantiskt och en pragmatiskt 
grundad livs- och konstsyn. för litteraturens del gäller att han å 
ena sidan bekänner sig till den romantiska tron på konstens inne-
boende moral, till idén att det estetiska per definition också är 
etiskt, å andra sidan misstror varje form av estetisk hållning som 
inte går att överföra på livet, som inte är användbar. för moder-
nitetens del gäller att han å ena sidan övertar en från romantiken 
nedärvd kritik av det moderna samhällets andliga och värdemäs-
siga förfall, å andra sidan ser pragmatiskt och delvis positivt på 
det modernas möjligheter. Argumentationslinjerna kan tyckas 
vara svåra att förena, men Lindqvist gör sitt bästa, och jag ska 
följa honom i spåren för att se hur.

Jag har alltså här valt att tala om det romantiska respektive 
det pragmatiska momentet i Lindqvists författarskap. Bägge 
momenten är tydligt närvarande i den pågående diskussion han 
för om vad som är och vad som borde vara litteraturens roll i 
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samhället, i synnerhet i femtiotalets moderna samhälle. Något 
schematiskt skulle man kunna säga att han genom det romantis-
ka momentet utreder frågan om litteraturens väsen, det vill säga 
vad som ger litteraturen – och konsten över huvud taget – dess 
tidlösa och omistliga värde. Det pragmatiska momentet å sin 
sida speglar författarens vilja att påverka och stärka litteraturens 
sociala funktion genom anpassning av det litterära tilltalet och 
den litterära tematiken till tidens och publikens behov.

Det går att skönja en utveckling i Lindqvists sätt att argumen-
tera i dessa frågor. I den avgränsade del av hans författarskap, 
från debuten 1955 till och med Praktika 1962, som behandlas 
i den här delen kan man framför allt märka att hans diskussion 
om litteraturens funktion långsamt fördjupas i och med att han 
tydligare börjar se samtidens litteratur och konst, liksom för-
fattarrollen, i ett historiskt sammanhang. I Praktika ingår ett 
kapitel med rubriken ”frihetskonst”, som är en förlängd och 
utvecklad version av hans bidrag till en debatt om engagemang 
i Dagens Nyheter 1960.5 med begreppet ”frihets konst” försöker 
han sammanföra och syntetisera flera av de enskilda element 
som ligger till grund för hans tidiga litteratursyn. fram träder 
en utvecklad poetik och ett förslag på hur litteraturen, under 
rådande historiska omständigheter, borde verka. om denna 
poe tik, och sättet den växer fram på, handlar de tre följande ka-
pitlen. I ett försök att fördjupa analysen av Lindqvists littera-
tursyn ska jag syna, i tur och ordning, det romantiska och det 
pragmatiska momentet i hans tidiga böcker. I kapitel 6, som 
följer därpå, gör jag en närläsning av Praktika, boken som trots 
att den gavs ut 1962 på ett naturligt sätt avslutar och samman-
fattar Lindqvists femtiotal.6



160 Framtidskonsten

4.
Det romantiska

momentet

modernitetens dragningskraft på människan ligger onekligen i 
framsteget och den därtill hörande drömmen om att en dag befri-
as från naturens hårda villkor. De verkliga framstegen är också 
slående om man till exempel ser på de senaste århundradenas 
ekonomiska tillväxt, den materiella standardhöjningen, den 
nästan ofattbara tekniska utvecklingen inom allt från industrin 
till informationsteknologin – för att inte tala om läkarvetenska-
pens landvinningar som bidragit till såväl ökad livslängd som 
utrotning av livshotande sjukdomar. Trots bakslag, som hotfull 
klimatpåverkan eller framtagandet av massförstörelsevapen med 
åtföljande folkmord, finns det inte heller många som har ifrå-
gasatt modernitetens grundpremiss – själva framsteget och tron 
på mänsklighetens utveckling. framstegstanken är närmast att 
betrakta som en ”överideologi”, det vill säga en tankefigur som 
omfattas av i princip alla oavsett politisk tillhörighet eller per-
sonlig läggning.7

Varje produkt, varje uppfinning eller upptäckt som avlöser 
sin föregångare och gör den obehövlig räknas inom denna över-
ideologi som ett framsteg. Det finns ett problem inbäddat i det. 
om framsteget, resultatet, betraktas som alltings mål och högsta 
mening, då ger det ett enormt försprång åt de verksamhetsom-
råden som har tydliga instrument för att skilja bra produkter från 
dåliga och som får sin legitimitet av att produkterna gör materi-
ella och konkreta avtryck i människors liv. möjligen är det just 
det här som skiljer den ekonomiska eller den naturvetenskapliga 
och tekniska moderniseringen från den kulturella. De ekono-
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miska framstegen avspeglar sig i marknaden och tillväxten. De 
naturvetenskapliga och tekniska framstegen är ackumulativa 
och därmed till synes obestridliga. Sådana verksamhetsområden 
som den här studien handlar om, det vill säga litteratur, konst, 
kultur, saknar däremot oftast både tydliga kriterier för att skilja 
bra från dåligt, och bestämda användningsområden som gör nyt-
tan med de nya produkterna synliga och mätbara.8 I en civilisa-
tion som är besatt av resultat och framsteg riskerar verksamhets-
områden som dessa att tillmätas mindre betydelse. Kulturens 
modernisering är inte ackumulativ. Ett nytt konstverk har inte 
bättre prestanda än ett gammalt, är inte arbetsbesparande eller 
tillväxtfrämjande. förvisso görs ständigt försök att kvantifiera 
värdet av konst och intellektuellt arbete, att finna mätbara krite-
rier för att skilja bra från dåligt, meningsfullt från meningslöst. 
Ibland kommer de här kraven utifrån, med syftet att framtvinga 
samhällsnytta ur konsten ( ”Dags att visa resultat!” ), men lika 
ofta är det konstnärerna och de intellektuella själva som försöker 
övertyga om meningen med sin verksamhet, ge den legitimitet, 
visa att den är att räkna med ( ”Titta, vi kan också!” ).

Konstnärer och intellektuella genom historien har dock haft 
svårt att acceptera premisserna för en modernitetstro som inte 
räknar med det kulturella området. moderniteten bar ju ur-
sprungligen på ett löfte som handlade om människans andliga 
och kognitiva befrielse, där de ekonomiska, teknologiska och 
naturvetenskapliga framstegen var medel för att nå fram dit, 
inte mål i sig.9 De ekonomiska, tekniska och naturvetenskapliga 
para digmen och modellerna för att mäta framgång har emeller-
tid blivit så enväldiga att även människorna och den mänskliga 
kreativiteten krympt ihop för att passa in i dem. man skulle kun-
na säga att ekonomisk tillväxt och teknologisk utveckling har 
blivit målet i sig för det moderna samhället. Som en följd av det 
har den verksamhet och de människor som vägrar att göra sig till 



Framtidskonsten162

verktyg för detta mål kommit att framstå som civilisationsfient-
liga, onyttiga, överflödiga, eller i bästa fall bara oförargliga.

Enligt detta sätt att se på saken har alltså modernitetens 
löfte om framsteg på kulturens och konstens områden slarvats 
bort. När det dessutom verkar som om dessa områden omyn-
digförklarats av det instrumentella förnuft som dirigerar mo-
derniteten i stort, förvånar det knappast att många konstnärer 
och intellektuella börjat uppfatta att det rent av föreligger en 
motsättning mellan konst och modernitet, i varje fall mellan 
en icke-kommersiell konst och den ofullgångna modernitet 
som svikit sitt löfte.10 Konsten är upptagen med att formul-
era vissa bestämda livsvärden som sällan – eller kanske aldrig 
– överensstämmer med de värden som reglerar den mänskliga 
gemenskapen i samhället. även Sven Lindqvist berör den här 
motsättningen när han i Hemmaresan för ett resonemang om 
vad som i hans ögon skiljer framsteg från resultat. Kortfattat 
menar han att vad som uträttas av existentiell och moralisk 
nödvändighet inom konstens värld betraktas som resultatlöst 
och meningslöst i samhället, medan viktiga åtgärder för att föra 
samhällsutvecklingen framåt sällan erkänns som egentliga fram-
steg i konstens värld ( Hr, 167 ff ).

Den här intressekonflikten mellan konsten och moderniteten 
kan spåras långt tillbaka i litteraturens historia och ska sannolikt 
också kopplas samman med den relativa autonomi från samhäl-
let som den litterära institutionen erövrade någon gång under 
1800-talets senare skede. En mängd litteraturvetenskapliga ar-
beten, jag nämnde tidigare matei Călinescus Modernitetens fem 
ansikten, har visat hur denna intressekonflikt mellan vad som 
skulle kunna kallas den litterära institutionens och den sociala 
verklighetens spelregler i hög grad också har varit konstitutiv 
för den moderna litteraturens utseende. ”Seriösa författare”, de 
som med en bourdieusk tagning skulle kunna identifieras som 
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de som bekymrat sig om att ta det litterära fältets spelregler på 
allvar, har uppfattat sin verksamhet som per definition stående i 
en svårbestämd relation till moderniteten. Det behöver inte inne-
bära en absolut antagonism, tvärtom är det så att många modern-
isters mål är en helare och djupare modernitet ; marx och Engels 
ofta citerade dom över moderniteten, ”[ a ]llt fast och beständigt 
förflyktigas, allt heligt profaneras”,11 kan visserligen tolkas ro-
mantiskt och nostalgiskt, men författarna tar knappast avstånd 
från moderniteten – de vill snarare plocka upp det som gått för-
lorat och införliva det i en djupare och mer människovänlig mo-
dernitet.12 Inte heller behöver det innebära att författarna totalt 
ger upp tron på att litteraturen har en roll att spela i samhället 
i stort. I någon mån utgör det emellertid alltid ett problem som 
författarna, mer eller mindre medvetna om problemets existens, 
tvingas förhålla sig till i sitt skrivande.

modernismen och 1900-talet till trots menar till exempel 
Bernt Skovdahl i boken Förlorad kontroll. Den ifrågasatta fram-
stegstanken att ”[ s ]jälva tanken om en växande klyfta mellan 
människan som andlig eller moralisk varelse och det framväx-
ande tekniska industrisamhället [ … ] går att leda tillbaka till ro-
mantiken”.13 Det är också detta romantiska arv i Sven Lindqvists 
tidiga författarskap jag vill undersöka i det här kapitlet. man 
kan möjligen undra vad det är för poäng med att skilja ut just 
det romantiska som ett utmärkande drag i Lindqvists författar-
skap. Det kräver att man förstår ordet romantik på ett visst sätt. 
Det handlar då inte om att förlägga romantiken till en viss epok 
eller om att se begreppet romantik som en samlingsterm för 
känslomässiga och sentimentala uttryck i allmänhet. Snarare rör 
det sig om en seglivad idéströmning som kommenterar moder-
niteten. En sådan definition av det romantiska ger också Göran 
Printz-Påhlson i en intervju i Ord & Bild 1992 : ”Att identifiera 
romantiken med det känslomässiga eller sentimentala är inte 
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längre möjligt. Romantiken är väl att betrakta som det komplet-
terande moderniseringsprojektet efter upplysningen, som följer 
och vårdar känslorna.”14

Ett sätt att utöva sitt författarskap i romantisk anda är med 
andra ord att undersöka och vårda de av upplysningen undan-
trängda värdena, känslorna och livsformerna samt att på olika 
sätt verka för en helare och mer fullkomlig mänsklig existens. 
Ett annat sätt att ansluta sig till den romantiska idéströmningen 
är att helt enkelt bli civilisationskritiker med udden riktad mot 
den form av instrumentellt förnuft och materialism som hör upp-
lysningen och det moderna till. Dessa båda sätt att förstå begrep-
pet romantik förs bland annat fram av Paul Tenngart i boken ro-
mantik i välfärdsstaten.15

förstår man begreppet på detta sätt råder det inga tvivel om att 
det finns ett tydligt romantiskt moment i Sven Lindqvists förfat-
tarskap. Hans upplevelse av att det finns en motsättning mellan 
litteraturen och samhället, mellan författarrollen och ett liv i den 
samhälleliga nyttans tjänst, är ingalunda unik för honom. Tvärt-
om, vill jag säga, är han bara ytterligare ett exempel på någon 
som kämpar med denna kända motsättning. men han upplever 
motsättningen på sitt sätt, vilket får vissa specifika problem att 
framträda. Det intressanta för mig är verkligen också detta : hur 
han väljer att förhålla sig till motsättningen och vilka historiska 
och estetiska frågor jag kan komma åt genom att undersöka den 
saken.

främlingar i välfärdsstaten

Det civilisationskritiska draget i Lindqvists författarskap når en 
första höjdpunkt 1957 med stridsskriften reklamen är livsfarlig. 
I skottgluggen står just reklamen och dess funktion som smörj-
medel åt den kapitalistiska ekonomin, åt masskonsumtionen :
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Reklam är, historiskt sett, ett komplement till industriell massproduktion. 

massproduktionen nödvändiggjorde massbegär. Istället för att tillverka 

efter individuell önskan började man tillverka konventionella önskningar. 

olika kunders önskningar måste så vitt möjligt inriktas på samma vara ; alla 

människors önskningar måste så vitt möjligt riktas från allting annat och till 

varorna. Det blir allt nödvändigare ju onödigare varorna blir. ( r, 40. )

Lindqvist skriver dessa rader i samma stund som det moderna, 
rationella svenska samhället är i färd med att skörda sina kanske 
största framgångar i historisk tid. Som jag tidigare skrev nådde 
modernitetens framstegsoptimism en ny guldålder under femtio- 
och sextiotalet. Delvis kan denna optimism förklaras med det 
hopp som föddes av att de förnuftstroende, västliga demokrati-
erna trots allt hade överlevt andra världskriget och kanske även 
gått stärkta ur det. De positivistiska vetenskapernas genomslag 
och den så kallade ”planeringsoptimismen”, det vill säga en 
stark tilltro till rationell planering av samhällets alla delar, be-
tydde säkert också en hel del.16 främsta orsaken till framstegs-
optimismen vid mitten av 1900-talet var förmodligen ändå det 
kraftiga ekonomiska uppsvinget och de stora framstegen på 
teknikens område. Denna utveckling var som bekant ovanligt 
stark i Sverige, och kunde här också ta fart tidigare då landet 
efter kriget hade lyckan att stå med en oförstörd produktions-
apparat och en närmast omättlig exportmarknad i det krigshär-
jade Europa. Välfärdsstatens grundläggande reformer, såsom 
pensionssystemet, den sociala bostadspolitiken, den allmänna 
sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen, bostadsbidraget och det 
allmänna barnbidraget, var under uppbyggnad. Ju mer allmän 
välfärden blev, desto starkare blev framtidstron.17

Det är den ena bilden av femtiotalet. för många konstnärer 
och intellektuella, dömda att se även den andra sidan, tornade 
sig samtidigt några orosmoln upp.18 Det handlade inte bara om 
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kalla krigets spänningar och konflikter eller om den infekterade 
debatten om svenskt atomvapeninnehav som väckte starkt en-
gagemang hos många författare, däribland Sara Lidman och Per 
Anders fogelström. frågan rörde också hur man skulle tolka 
det historiska skede som Sverige och övriga västvärlden befann 
sig i. Som Eric Hobsbawm påpekar råder det ju egentligen en 
motsättning mellan utvecklingen av de kapitalintensiva och ar-
betsersättande nya teknologierna, å den ena sidan, och drömmen 
om full sysselsättning och stor köpkraft, å den andra. Det enda 
som kan häva den motsättningen är ständigt ökad ekonomisk 
tillväxt.19 Ekonomisk tillväxt, en hörnsten i den kapitalistiska 
ekonomiska moderniseringen, kom vid den här tiden tydligare än 
någonsin förr att bli lösningen på alla problem – och därför också 
ett mål i sig, något som alltid måste uppnås, till och med om det 
köpbehov som är en förutsättning för tillväxten redan är mättat. 
Då gäller det att skapa nya behov, allt för tillväxtens skull.

Jag tror det är mot en sådan här bakgrund man ska förstå Sven 
Lindqvists utbrott mot reklamen : den göder tillväxtparadigmets 
logik. och den fråga han indirekt ställer sig är vad vi ska ha den-
na tillväxtekonomi till, varför det ska krävas allt större insatser 
inom både produktions- och konsumtionsledet när teknologin 
redan onödiggjort mycket av våra arbetsinsatser och när, i 
slutändan, såväl naturens resurser som människans mottaglighet 
för nya behov borde vara ändliga. faran i att låta den ekonomis-
ka moderniseringen skena i väg på detta sätt är att vi glömmer 
bort vad den var till för. modernitetens löfte var ju människans 
befrielse, inte nya affärer.

Lindqvist ser det ur kulturens eller konstnärens perspektiv. 
Själva motorn i femtiotalets svenska välfärdsstat är inte bildning 
och andlig träning utan teknokrati, rationalism och ekonomisk 
tillväxt. Betraktad i skenet av det är konstnärens ställning ifrå-
gasatt. I en debatt i Uppsala i februari 1959 gör Lindqvist ett 
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inlägg på temat, publicerat några dagar senare i arbetarbladet.20 
Lindqvist inleder med att kritisera det ekonomiska systemet för 
att bokstavligt talat inte belöna seriösa konstnärer. Normalt sett, 
menar han, belönar ett kapitalistiskt samhälle sina medborgare 
efter prestation – ju bättre och viktigare arbete, desto mer betalt. 
När den ekvationen går ihop råder det en intressegemenskap 
mellan samhälle och medborgare. för konstnären, däremot, 
gäller motsatsen : ju bättre och viktigare arbete hon utför, enligt 
sina egna måttstockar, desto mindre får hon betalt. Detta, skriver 
Lindqvist, ”har flera tråkiga följder” :

för det första är det ju en känd sak att många konstnärer är mindre lämpade 

för konstnärligt arbete. Deras talang är av en mera expedit typ som finner 

sig väl tillrätta med journalistiskt kommersiellt kulturarbete. Det rådande 

systemet premierar dem på de övrigas bekostnad.

för det andra görs det enormt mycket dåligt kulturarbete som aldrig 

skulle bli gjort om det inte vore så välbetalt. och en motsvarande, mindre 

mängd gott arbete blir aldrig gjort.

för det tredje uppstår den kända bristen på harmoni mellan konstnär och 

samhälle. Lönen är ett uttryck för samhällets uppskattning av prestationen. 

Konstnären kan inte gärna känna sig överens med ett samhälle som belö-

nar hans bästa prestationer sämre än hans sämsta. I hans inre kraftfält rep-

resenteras samhället av ett korrumperande inflytande – frestelsen till det 

lättköpta, frestelsen att ge upp de obekväma kraven på utvecklingsbar och 

framtidsduglig konst.21

Det som intresserar mig mest här, och som är huvudtemat för 
Lindqvists föredrag, är själva slutsatsen att det inte finns någon 
intressegemenskap mellan konstnären och samhället. Det är 
med andra ord så att de kulturella framstegen inte bara släpar 
efter de ekonomiska och teknologiska ; de står också i direkt 
konflikt med dem.
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Vad Lindqvist dessutom säger är att det är samhället som bär 
ansvaret för detta då det sviker konstnärerna, och således tvingar 
dem till opposition. ( Att den konstnärliga positionen till själva 
sitt väsen skulle kunna vara oppositionell, och i den meningen 
relationell, framgår inte. ) Som Georg Henrik von Wright skriv-
er i Myten om framsteget pågår det under 1900-talet en ständig 
”kvantifiering och formalisering av framstegstanken”.22 Efter-
som konstens resultat inte kan kvantifieras och formaliseras på 
ett sätt som är gångbart i samhället, saknar det också samhälle-
ligt värde. Vad som återstår är anpassning, eller att ta på sig rol-
len som alternativt eller motsatt värde.

många fler författare än Sven Lindqvist fann sig stå inför 
den här situationen. Svensk officiell politik under femtiotalet 
präglades av beslutsam framtidsoptimism. Samhällets resurser 
mobiliserades i ett försök att skynda på utvecklingen. Som Hå-
kan Arvidsson skriver var en av tidens ”viktigaste frågor [ … ] 
hur forskningen och tekniken kunde utnyttjas i samhällets mod-
ernisering”.23 Det var i naturvetenskapen, tekniken och den 
sociala ingenjörskonsten man sökte svaren. Konsten däremot, 
hölls utanför. Som reaktion ägnade sig en stor del av litteraturen 
från den här tiden åt att direkt eller indirekt kommentera och ta 
avstånd från den teknokratiska samtiden. femtiotalets så kallade 
nyromantiska rörelse innehöll enligt Jan magnusson en starkt 
civilisationskritisk ådra och tycks i första hand ha satt samtidens 
tekniska utveckling och rationella kunskapssyn i samband med 
skapandet av ”en atombomb, som hotar att utplåna hela världen” 
och med folkmord på ”sex miljoner judar, bögar, zigenare och 
sinnessvaga”.24 Paul Tenngart skriver apropå konstnärsgruppen 
metaformos – Paul Andersson, Petter Bergman, Svante foerst-
er, Birgitta Stenberg, Lasse Söderberg – att deras nyromantiska 
hållning rent av ”kan betraktas som reaktioner på den svenska 
välfärdsmodellen”25 – den modell, alltså, som i fråga om tek-
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nisk, ekonomisk och materiell utveckling i samma stund nådde 
exempellösa framgångar.

Hur har det då kunnat bli så att den seriöst syftande konstnä-
rens arbete inte uppmuntras i välfärdsstaten? ”Skulle det kunna 
vara annorlunda?”, frågar Lindqvist i sitt anförande i Uppsala. 
Något tydligt svar har han inte, men han menar att frågorna 
leder ”rakt in i [ … ] den kommersiella masskulturen [ in ] till det 
vett lösa i att med artificiella, politiska medel framskapa jätte-
lika ekonomiska förändringar utan att samtidigt försöka påverka 
den kulturella revolutionen som måste bli följden”.26 I ett sådant 
samhälle, där det råder materiellt välstånd men där väsentlig 
konst och intellektuell skolning trängts undan av kommersiell 
kultur, kan människan inte bli hel, hon förblir ofullbordad och 
ett lätt byte för allehanda manipulationer. 

Det är en slutsats man skulle kunna dra av Lindqvists an-
förande. Resonemanget påminner om det som Theodor W. 
Adorno och max Horkheimer driver i Upplysningens dialektik, 
kapitlet om ”kulturindustrin”, där själva hotet mot konsten är 
en delförklaring till varför även samhällen som till det yttre är 
demokratiska riskerar slå över i totalitarism. Konsten tenderar 
i det kapitalistiska systemet att förlora sin särart, sitt icke-iden-
tiska uttryck, och göra gemensam sak med kulturindustrin som 
förmedlare av en allomfattande ideologi som håller medborgar-
na i förtryck, som ersätter tänkande med underhållning, med-
vetande med anpassning, och som tar död på individualiteten.27

Jag vet inte om Lindqvist under femtiotalet hade kommit i 
kontakt med Upplysningens dialektik eller något annat arbete i 
den kritiska teorins anda. Det är heller inte viktigt, det intressan-
ta är släktskapet mellan de två analyserna. Annars sägs det ofta 
att den Nya Kritiken, återupptäckten av T.S. Eliot och Ezra 
Pound samt det estetiska arvet från fyrtiotalet hade samma stora 
betydelse för de svenska femtiotalisterna som den kritiska teorin 
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och studentradikalismen hade för sextiotalisterna.28 men även i 
en sådan miljö, med sådana inspirationskällor, kunde alltså en 
litterär radikalism – femtiotalets romantiska, civilisationskritis-
ka motrörelse – frodas. 

Det ursprungliga målet för Lindqvist under femtiotalet var 
knappast att angripa det kapitalistiska, teknokratiska samhäl-
let. Det viktiga var att förstå vad konsten har för mening, och 
varför han skulle fortsätta att verka som författare. men via de 
svar han famlade efter – att konsten är bärare av sannare, mer 
djupgående mänskliga värden – såg han, som många författare 
före honom, det moderna samhället och masskulturen torna upp 
sig som fiende. motsättningen mellan ett meningsfullt liv och 
den roll individen förväntades ta i det moderna samhället var 
absolut.

Så vad var problemet? moderniteten framskrider, men har 
spårat ur och saknar ett högre syfte. Den far i riktning bort från 
sitt ursprungliga mål, som var andens frihet. I Handbok skriver 
Lindqvist : ”Nu bygger vi landet utan att veta om det. Vi flyttar 
framtiden, men inte till ett nödvändigare liv.” ( Hb, 176 f. )

”Ett nödvändigt liv” blir ett nyckelbegrepp för Lindqvist. 
med det nödvändiga livet för ögonen tar han mått på moder-
niteten och blir civilisationskritiker. Handbok kretsar förtviv-
lat just kring begreppet ett nödvändigt liv, men hela tiden finns 
något som skymmer sikten, något som gör det så svårt att se 
det nödvändiga livet. Det finns många namn på detta : moderni-
teten, kommersialismen, nyttomaximeringen, det instrumentella 
tänkandet, masskulturen. I slutet av Handbok gör Lindqvist ett 
första utfall mot den livsstilsbildande reklamen, den som han 
i nästa bok ska gå till frontalangrepp mot. Reklamen, menar 
han, äter sig in i konstformerna, tuggar och sväljer dem – och 
motverkar därigenom just ett nödvändigt liv :
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Varupornograferna är vår tids oemotsagda livsledare. Populärlitteratur, 

tidningar, veckopress, film blir reklam och förenar sig att förhärliga den 

storkonsumerande mänskotypen. Alla de mäktiga propagandainstrumenten 

ger samma uppmaning : bli så!

finare!

Blankare!

flottare!

modernare!

Snabbare!

Vräkigare!

mera!

Lev dyrt! Inrikta hela ditt livs strävan på att bli lik dessa saliga männi-

skor, vårt samhälles avgudar, storköparna.

Detta är vad som står i vägen för ett nödvändigt liv. ( Hb, 178 f. ) 

Ett nödvändigt liv : vad det inte är

Lindqvists litteratursyn, hans tankar om vad litteratur är eller 
borde vara, delar upp sig på två frågor som färgar i det närmaste 
allt han skriver till och med Praktika. Den ena frågan är etisk 
och ställd till livet, den andra är estetisk och ställd till konsten. 
Som jag hoppas kunna visa efter hand i det här kapitlet är de två 
frågorna samtidigt utbytbara mot varandra. Eftersom det etiska 
och det estetiska flyter ihop för Lindqvist kan hans tankar om 
livet inte skiljas från hans tankar om konsten, och tvärtom.

Den första frågan rör som sagt livet, hur det ska levas och vil-
ka krav man kan ställa på det. Ingenstans behandlar han detta 
problem så utförligt som i Handbok. för bokens motto lånar 
han ett par rader ur Platons dialog Gorgias. Raderna ingår i ett 
stycke där retorikern Kallikles kritiserar Sokrates för att förlora 
sig i filosofiska hårklyverier. Han uppmanar Sokrates att i stället 
ägna sig åt det praktiska livet och börja tävla ”med dem som har 
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rikedom, rykte och många andra goda ting!”29 Sokrates avsäger 
sig bestämt ett sådant världsligt uppdrag. Dock uppskattar han 
att Kallikles har anmärkningar på hur han lever sitt liv, och sva-
rar : ”men skönast av alla undersökningar, Kallikles, är väl ändå 
den som du nyss gav mig en lektion i : hurudan en man bör vara, 
vad han bör ägna sig åt och hur långt han bör driva det, och detta 
både i yngre och äldre år.”30

Handbok handlar om en författare som för sin egen och läsa-
rens räkning bedriver en undersökning av det slag som Sokrates 
hyllar, det vill säga han försöker ta reda på hur ett liv bör le-
vas. Problemet formuleras inledningsvis som en fråga om ”upp-
riktighet”, om att våga vara i stället för att synas ( Hb, 13 ). Det 
handlar om att skala bort det ”oäkta” och skapa kontakt med 
det ”riktiga” inom sig. men hur ska man kunna veta vad som 
är riktigt och inte? ”Det allra mesta inom mig måste bort innan 
jag kan bli mig själv, och det är här jag behöver Ert råd”, skriver 
Lindqvist, ”[ t ]y hur skall jag kunna veta att det inte tvärtom är 
vad jag vill utesluta som är det riktiga?” ( Hb, 14 ). Att bli upprik-
tig är alltså lättare sagt än gjort, kanske till och med omöjligt. 
men Lindqvist ger sig inte ; det finns någonting han vill komma 
åt, om det så bara är en stämning eller en övertygande känsla :

Kanske vet jag inte ens vad jag söker. men jag föreställer mig en inre tyst-

nad, som en kväkarandakt, en själens demokrati. Samstämmighet i hjärtats 

kamrar. och som att se i osynligt ljus. Därför kan jag inte leva kvar i denna 

myrstack av motsägelser. Drömmen kräver förverkligande. Jag frågar Er. 

( Hb, 15. )

 
Det är läsaren som Lindqvist vänder sig till och ber om hjälp. I 
slutet av boken redovisar han också resultatet av en undersök-
ning bland sju vänner, som han alla låtit besvara frågan hur livet 
bör levas. Strax därefter känner han sig redo att beskriva målet 



III 173

för sin undersökning. Han kallar det ”ett nödvändigt liv” och 
säger om det att det är den ”utopiska formeln” som sammanför 
”det mest eggande ord jag vet med det största ord jag vet” ( Hb, 
176 ). 

Ett nödvändigt liv är ett liv man inte kan undkomma, ett på-
tvingat liv. Det kan betyda att yttre – ekonomiska, politiska, kul-
turella – omständigheter har kringskurit individens möjligheter 
att leva det liv hon allra hetast eftertraktar. Ett nödvändigt liv 
är i sådana fall ett oönskat och otillfredsställande liv, ett liv i 
främlingskap. Det är inte vad Lindqvist är ute efter. Han söker 
i stället det liv som springer ur en inre nödvändighet. även ett 
sådant liv är tvingande, går inte att undkomma, men eftersom 
det definieras av individen själv står det i konflikt med de yttre 
omständigheter som försöker omöjliggöra det.

Det gäller alltså att lära sig skilja mellan den sortens nödvänd-
ighet som förtrycker människan och den som har sitt ursprung 
i hennes eget känslo- och tankeliv. I teorin låter det sig kanske 
göras, men i praktiken är det inte lika lätt. Det märks också hur 
försiktigt Lindqvist tassar runt frågan vad som utmärker ett nöd-
vändigt liv, medan han å andra sidan ganska snabbt och beslut-
samt närmar sig de fenomen som påstås hota det. I Handbok 
porträtteras Seved, en psykiskt sjuk yngling som författaren får 
tillfälle att studera på nära håll :

Seved. 

Han är en människa upplöst i sina enklaste beståndsdelar. Nu säger han 

hela tiden att han vill hem, inte hittar hem, inte har något hem. Han har inte 

hem i sig själv. [ … ]

Allt vad han gör är spontant : står under ögonblickets diktatur. men 

verkar aldrig uppriktigt. Allting hos honom är vikariat. Han handlar utan att 

tro på det. Det är inte bara tankspriddhet, det är känslospriddhet, jagspridd-

het. ( Hb, 31. )
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Detta nästan elaka, djupt tragiska porträtt fungerar som ett för-
tydligande av vad som händer oss alla när vi förlorar kontak-
ten med och inte kan hitta tillbaka till ett nödvändigt liv. men 
själva innebörden av ett nödvändigt liv får vi inte veta något om, 
utom det vi här kan ana oss till genom beskrivningen av dess 
motsats : kontingensen, icke-nödvändigheten, den absurda men-
ingslösheten. Seved är motsatsen till ett nödvändigt liv, det var-
nande exemplet på en människa som gått vilse i moderniteten : 

Ur hans inre kommer ett förvirrat konglomerat av vår tids avskräde. Hans 

situation gör uppenbar den bundenhet vid förnedrande ting, som vi alla de-

lar. Hans elände är tydligare.

Tänker : Nu gör jag precis som Seved brukar, nu säger jag precis … Se sig 

själv i skratt-skräck-spegel.

Han är överdriften. Den enda verkligt spontana människa jag träffat. Alla 

hans handlingar är som när man rycker handen ur elden. Hjälplöst utlämnad 

åt alla impulser, utan förmåga att gestalta nödvändigheten. ( Hb, 33. ) 

Där är ”nödvändigheten” igen. Vad betyder den egentligen? man 
kan undra om den står för något annat än en romantisk idé om 
organisk samhörighet med något slags natur eller ursprung. om 
Lindqvist alls bekänner sig till ett romantiskt ideal, och det är 
högst tveksamt, är det mer som en motvikt till den kapitalistiska 
ekonomins krasshet. I Hemmaresan skriver han : ”Romantik kan 
det kallas när man ser ett värde som saken inte har enligt tidens 
måttstock, alltså i våra dagar ett värde utöver saluvärdet. motsat-
sen till romantik är inte praktik utan ’affär’.” ( Hr, 77. )

En av de saker Lindqvist förmedlar i sitt tidiga författarskap 
är att det finns viktiga, kanske omistliga värden som i någon 
mening trängs undan, ockuperas eller går förlorade genom det 
mo derna samhällets framfart. även om jag som sagt inte kan 
peka på någon direkt påverkan kan det vara värt att påminna 
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om likheten mellan Lindqvists analys av den moderna män-
niskans situation och de analyser som ett par decennier tidigare 
hade börjat växa fram inom den kritiska teorin. Det totalitära 
upplysningsförnuft som Adorno och Horkheimer analyserar 
påminner genom sin destruktiva inverkan på människan och 
konsten om det ekonomistiska och teknokratiska samhälle som 
Lindqvist såg ta form i sin samtid. Lindqvist delar med  Adorno 
och Horkheimer upplevelsen av att leva i ett allomfattande sys-
tem som reducerar människorna till objekt och ekonomiska 
funktioner, utan autentiska känslor och behov. människorna 
blir ”känsloproletärer”, skriver Lindqvist ( Hb, 180 ), vilket 
med Adornos och Horkheimers sätt att lägga orden innebär att 
även människornas ”intimaste reaktioner [ blir ] så fullkomligt 
förtingligade för dem själva, att föreställningen om något för 
dem säreget bara fortlever som en yttersta abstraktion : personal-
ity betyder för dem knappast längre något annat än bländande 
vita tänder och frihet från emotioner och svettiga armhålor.”31

Det är mot en sådan bakgrund man får förstå det missnöje 
Lindqvist riktar mot den kommersialism som härjar i västerlan-
det och de förfalskade värden som är en effekt därav. Det är i 
synnerhet i reklamen Lindqvist identifierar den moderna män-
niskans fiende. Den moderna välfärdsstaten har visserligen av-
sevärt förbättrat människors utsikter att leva ett nödvändigt liv, 
men ”en notoriskt ansvarslös reklam avgör hur möjligheterna ut-
nyttjas”. Reklamen skapar ”framkonstruerade begär nästan utan 
samband med behov”, och sönderslitna av dessa begär förlorar 
människan kontakten med sina innersta behov.32 reklamen är 
livsfarlig ägnar Lindqvist helt åt att kritisera de förvridna ideal 
som odlas i reklamen och ställer sig i vägen för ett nödvändigt 
liv. Själva boktiteln är intressant ; att reklamen är livsfarlig säger 
förstås att den är väldigt farlig, men viktigare ändå – åtmin-
stone för Lindqvist – är att den är farlig mot livet, att den hotar 
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livet. och det är inget litet hot. En sådan betydelsefull roll ger 
Lindqvist reklamen i det kapitalistiska samhället att han i sin 
 debattbok likställer den med propagandans funktion i kommu-
nistiska diktaturer ( r, 40 f ). 

om reklamen är skaparen av ”framkonstruerade begär”, som 
Lindqvist skrev, då är ett nödvändigt liv det som garanterar in-
dividen närkontakt med sina verkliga ”behov”. Dock återstår att 
besvara frågan vilka dessa behov är. Det är en fråga man skulle 
kunna ställa till många ideologikritiker, som ofta agerar i för svar 
för sådana behov men sällan kommer dithän att de beskriver 
dem eller visar hur man får kontakt med dem. Kritiken är ofta 
av ett så totalt genomgripande slag att ingenting slinker igenom, 
ingenting finns kvar – åtminstone inget som går att sätta ord på. 
Det gäller för Adorno och Horkheimer i Upplysningens dialek-
tik, där för övrigt ”reklamens triumf i kulturindustrin” visar sig 
i ”konsumenternas tvångsmässiga imitation av de kulturvaror 
som de samtidigt genomskådar”.33 Det gäller allt som oftast 
också Sven Lindqvist, särskilt i de sammanhang där han släp-
per på tyglarna och ger sig hän åt den modernitetskritik som jag 
menar är det ena uttrycket för det romantiska momentet i hans 
författarskap.

Det romantiska momentet tar sig även uttryck i en lojalitet 
mot den litterära traditionen, mot de estetiska värdena, och det 
är där någonstans han finner inspiration till sina tankar om ”ett 
nödvändigt liv”. men vad är då ett nödvändigt liv? för Adorno 
och Horkheimer är det lättare att tala om de falska värden som 
produceras i moderniteten än om de sanna, av den enkla anled-
ningen att det falska tillstånd vi lever i omöjliggör att vi får syn 
på och förmår begreppsliggöra det sanna. På samma sätt har 
Lindqvist ofta mer att säga om de förhållanden i hans omvärld 
som omöjliggör ett nödvändigt liv än om de kvalitativa drag 
som kännetecknar det. Innebörden i ett nödvändigt liv bestäms 
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huvudsakligen negativt – med hänvisning till vad det inte kan 
innehålla av värderingar och tvång. Lindqvist kritiserar med an-
dra ord oftare sådana kulturella och samhälleliga fenomen som 
ställer sig i vägen för ett nödvändigt liv än han framhäver sådana 
praktiker och övningar som bejakar detsamma. Det är väl gott 
nog – det gör honom till civilisationskritiker. men det händer 
också att han försöker ge en positiv bestämning av innebörden i 
ett nödvändigt liv.

Ett nödvändigt liv : vad det är

En kort aforism i debutboken Ett förslag lyder så här : ”Syn för 
människolivet som det är kommer ur syn för människolivet som 
det borde vara. Skillnaden gör tydligheten.” ( EF, 145. ) Rik-
tigt vad det betyder vet jag inte, mer än att det säger något om 
förhållandet mellan livet som realitet och livet som ideal eller 
utopi. Det framgår inte om det rör sig om samhällsliv eller indi-
viduellt liv, även om man misstänker att det lutar åt det senare. 
Som aforismen är formulerad verkar det ideala dock vara något 
man kan få syn på oberoende av det reella. Eftersom man vet 
eller har en vision om hur livet borde vara, får man syn på livet 
som det är.

är det så man ska förstå ”ett nödvändigt liv” : som en medfödd 
instinkt eller vision, som en inneboende, från början given och 
starkt övertygande känsla?

Inte av Lindqvists eget författarskap att döma. Där framkom-
mer snarare att visionen om ett nödvändigt liv och demasker-
ingen av livet som det faktiskt ser ut är ömsesidigt beroende av 
varandra. Som jag nyss var inne på är det till exempel tydligt 
hur kritiken av reklamen även fungerar som en bestämning av 
ett nödvändigt liv – det blir den tänkta motsatsen till den förlju-
genhet och ytliga kommersialism, den banalitet och upptagen-
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het med onödigheter som utmärker den ideologi och de livsstilar 
som hyllas i reklamen och samhället i stort. Drömmen om ett 
nödvändigt liv går med andra ord via den mardröm man lever. Så 
kan man också förstå den roll ideologi- och modernitetskritiken 
spelar i Lindqvists tidiga författarskap : ju hårdare han angriper 
det samhälle han lever i, desto angelägnare framstår behovet av 
ett nödvändigt liv. Via kontrastering, kan man säga, laddar han 
begreppet ”ett nödvändigt liv” med dröm och förväntan, och ger 
det den vägen också en estetisk och utopisk dimension.

Samtidigt händer det att Lindqvist försöker göra en mer posi-
tiv bestämning av innebörden i begreppet. ”Ett nödvändigt liv” 
träder då i dagen som ett i första hand moraliskt och individuellt 
projekt, som går ut på att man ska samla sig kring det väsent-
liga inom sig och på så sätt bli en fullvärdig, i andlig mening 
”självförsörjande” människa. Det är nämligen så man värjer sig 
mot de yttre hoten, det är den vägen man måste följa. Lösningen, 
om än lite kryptiskt formulerad, finns antydd redan i Ett förslag :

När nöden är som störst måste hjälpen vara den närmaste. Den som har sin 

glädje långt borta är förlorad. Dra dig närmare din glädje, var där den är. 

överger du den kommer den att överge dig. När nöden är som störst måste 

hjälpen vara den närmaste. [ … ] Lev ihop med det som kan hjälpa dig. Slå 

fäste där. ( EF, 137. ) 

Som jag förstår det uppmanar stycket till oberoende. Du ska ha 
tillit bara till det närmaste, inte till omvärlden. Det är farligt att 
göra sig mottaglig för hjälp utifrån, då det som finns där inte 
är att lita på. Hjälpen måste komma från det som ligger nära, 
kanske till och med det egna jaget. Det låter tämligen icke-rela-
tionellt i den meningen att jaget i stället för att gå i dialog med 
omvärlden går i dialog med sig självt. Samtidigt ska det nog tol-
kas utifrån vad det är jaget försöker göra sig oberoende av : det 
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destruktiva inflytandet från samhällets kommersialism och för-
dumning.

I Handbok, där Lindqvist första gången lanserar begreppet ett 
nödvändigt liv, förekommer en liknande beskrivning. Nu har det 
emellertid smugit sig in ett visst mått av asketism, samtidigt som 
det yttre hotet tydligare än tidigare skrivs fram som ett specifikt 
hot om splittring och jagupplösning : ”Allt som inte är nödvändigt 
har ingen gräns och för en allt längre bort. Det onödiga är sprid-
ning, det för mot utkanterna. Där mångdubblas vi, upplöses och 
försvinner. men nödvändigheten är storsamlaren.” ( Hb, 143. )

Hotet som målas upp för tankarna till Seved, han ur vars inre 
kom ”ett förvirrat konglomerat av vår tids avskräde”, han som 
var ”[ h ]jälplöst utlämnad åt alla impulser”. Att hålla fast vid sitt 
inre, gå i dialog med sig själv, förefaller vara det enda sättet att 
inte bli en Seved, den enda möjligheten att stå emot den centri-
fugala kraft som vill splittra och sprida ut jaget i modernitetens 
virrvarr.

men det handlar inte bara om att undkomma jagupplösning. 
När Lindqvist vid något tillfälle försöker ge en mer konkret in-
nebörd åt begreppet ett nödvändigt liv leder det tankarna till ett 
slags meditativt tillstånd. Språket avväpnas, blir mer kontempla-
tivt och rytmiskt. Slutraderna i Handbok kan tjäna som exempel :

Ett nödvändigt liv : ett liv inskränkt till det nödvändiga och buret av det. 

Vara samlad kring det oumbärliga. Leva i behovens skärningspunkt, där 

 deras kraft är störst.

Ett nödvändigt liv : ett liv som skapar det nödvändiga, det som ingen kan 

vara utan. Visar det nödvändiga, det som alla måste se. Utgör det nödvän-

diga, det som skulle lämna tomrum om det inte funnes.

Ett nödvändigt liv : självstyrelse. Varje dag de andras mål och förut-

sättning. Nödvändighet genom oersättligt sammanhang. yttre oberoende 

genom fullständigaste inre beroende – som stenarna i ett valv. ( Hb, 181. )
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I dessa rader har fokus förflyttats så att innebörden av ett nöd-
vändigt liv formuleras direkt i stället för indirekt via sin motsats. 
Ett nödvändigt liv framträder här som sig självt, eftersträvans-
värt och harmoniskt, och inte endast som den outtalade position 
varifrån moderniteten kan kritiseras.

mycket är ändå höljt i dunkel, och man kan fråga sig vad 
som händer när man äntligen är framme. Vad gör man då, hos 
sig själv, med sig själv, när man frigjort sig från yttre beroende 
och funnit vägen till ett nödvändigt liv? om man vill förstå hur 
Lindqvist går till väga för att fylla begreppet med ett mer dy-
namiskt innehåll kan det finnas skäl att påminna om två av de 
största inspirationskällorna till hans tidiga författarskap. Den 
ene är Vilhelm Ekelund, som jag får anledning att återkomma 
till snart. Den andre är Henry David Thoreau – författaren till 
Skogsliv vid Walden ( 1854 ), individualmoralist och tillsammans 
med till exempel Ralph Waldo Emerson, George Ripley och 
Amos Bronson Alcott under 1830-talet medlem av Transcen-
dentala klubben i Boston.

En anledning, som Thoreau beskriver den, till att bosätta sig 
i skogen och leva det självförsörjande vildmarksliv som han re-
dogör för i Skogsliv vid Walden är just att komma i kontakt med 
sig själv och göra sig oberoende av det moderna livets kvävande 
hänsyn och ytliga lockelser. människan har nått dithän i utveck-
lingen att hon förlorat ur sikte det mål hon arbetade för ; i stället 
har hon, som Thoreau skriver, ”blivit sina verktygs verktyg”.34 I 
en annan passage beskriver han det så här :

De flesta människor äro [ … ] så helt tagna i anspråk av livets ytliga om-

sorger och onödigt förgrovade arbeten, att de alls icke kunna nå dess bättre 

frukter. [ … ] Den arbetande har ingen tid övrig för sant oberoende ; [ … ] 

sådant skulle försämra hans marknadspris. Han har inte tid att vara annat 

än en maskin.35
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Det kan låta lätt misantropiskt, men ska nog inte läsas så. Kri-
tiken är riktad mot systemet och vanans makt, allt det som hind-
rar var och en från att nå livets ”bättre frukter”. Vid läsningen 
av Skogsliv vid Walden framgår det att Thoreau är medveten 
om att det inte är alla människor förunnat att ha de materiella 
förutsättningarna att odla sitt oberoende, även om fler än man 
tror har möjligheten. Att vara sig själv nog, på en gång materiellt 
och andligt oberoende, är hur som helst positivt laddat, något att 
sträva efter. Det är också så Lindqvist förklarar sin fascination 
för Thoreau i ett avsnitt om denne i Hemmaresan :

På kvällen satt han ibland och fiskade. Han kunde kasta sin rev likaväl uppåt i 

luftrymden som nedåt i vattnet : bägge elementen tycktes lika förtätade. [ … ]

Genom sådant fiske vann han en inre tillräcklig försörjning. Det är denna 

frihet som är den egentliga lockelsen i hans grundtanke : gör det själv! ( Hr, 

199. )

”Inre tillräcklig försörjning” – det är ett tämligen romantiskt 
uttryck för idén om individens autonomi och överensstämmer 
samtidigt med den bild av ett nödvändigt liv som Lindqvist vill 
förmedla.

men varken för Lindqvist eller för Thoreau gäller att de 
nöjer sig med oberoendet, detta till synes harmoniska tillstånd 
som väl lika gärna kunde kritiseras för att vara odynamiskt 
och inte ha något att erbjuda annat än stiltje. Det andra och 
troligen viktig aste skälet till att Thoreau ville genomföra sitt 
vildmarks projekt har med människans utveckling att göra. 
Thoreau föreställde sig att människan ännu var ett outforskat 
område, ett okänt land som återstod att upptäcka. ”Låt oss 
 rikta blicken inåt”, skriver han, ”vi skola då upptäcka stora 
områden, som ännu äro outforskade ; låt oss beresa dem och 
bli kunniga i den geografi, vi ha oss närmast.”36 Samma tanke 
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 ligger till grund för Lindqvists tidiga böcker. även om förfat-
taren till Hemmaresan befinner sig på resande fot i Grekland, 
är den viktiga resan i boken den som företas på egen mark. 
Uppslaget till titeln, förstår läsaren, kommer från Xavier de 
maistres tankebok resa i mitt rum, publicerad 1794. Det är 
ingen bra bok, tycker Lindqvist, men idén är såväl originell 
som universell och demokratisk. Resan i sitt eget rum, ”[ r ]esan 
mellan golv, tak och fyra väggar”, är en resa ”vem som helst 
[ kan ] företa”, skriver han ( Hr, 93 ).

för både Lindqvist och Thoreau gäller att de utför ett mora-
liskt experiment. Thoreau kan skriva att det är varje människas 
uppgift ”att göra hela sitt liv, in i detalj, värdigt hennes högsta 
och strängaste timmas begrundan”.37 förutsättningen är dock att 
människans grundläggande behov är tillfredsställda. Det är då 
experimentet kan börja :

När en människa säkrat sitt behov av kroppsvärme genom de olika metoder, 

jag nämnt, vad behöver hon sedan? Säkert inte ytterligare värme av samma 

slag, ännu rikligare föda, större och praktfullare hus, finare och tjockare 

kläder, talrikare, stadigvarande och ännu hetare eldar m.m. När man skaf-

fat sig nödvändigheterna, finns det ett annat alternativ än att sen skaffa sig 

överflödigheter, och det är att verkligen börja leva nu, sedan man blivit per-

mitterad från enklare sysslor.38

Thoreaus projekt är med andra ord inte bara en uppmaning till 
asketisk livsföring, utan handlar i första hand om att utforska 
människans och livets möjligheter när förutsättningarna är som 
mest gynnsamma.39 Han vill förädla människan. I stället för att 
begära mer välstånd begär han liv. Liv betyder då inte, som i 
senare tiders outsider- och rockmyter, detsamma som hastig, 
självförbrännande konsumtion av modernitetens frestelser ; det 
gäller tvärtom om livet självt, sådant det skulle kunna te sig när 
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hindren är undanröjda. Den upptäcktsresan har inget givet utfall, 
och själva livets mening står på spel :

Jag flyttade till skogarna för att kunna leva överlagt, för att endast befatta 

mig med livets innersta och sannaste beståndsdelar och se vad jag kunde 

lära därav, så att jag i min dödsstund skulle slippa att göra den upptäckten, 

att jag aldrig hade levat. Jag önskade inte leva den tillvaro, som inte är något 

verkligt liv och som kostar så mycket [ … ]. Jag önskade leva djupt och suga 

livets märg, att strängt som en spartansk krigare driva allt på flykten, som 

inte verkligen var livet självt, att tvinga in livet i ett hörn och beröva det 

allt som inte ursprungligen tillhört det, och om det då visade sig föraktligt 

verkligen komma underfund med hela dess lumpenhet och omtala den för 

hela världen ; eller, om det tvärtom visade sig vara sublimt, få en egen er-

farenhet av detta och ge en sann skildring därav vid min nästa vandring till 

människorna.40

Betraktat på det här viset är ett nödvändigt liv inte ett stilla-
stående liv i fullkomlig harmoni, där individen kan existera 
 ostörd av det moderna livets framfart. Betraktat så här består ett 
nödvändigt liv snarare av modern upptäckarlusta och en kraft-
full mobilisering med det kollektiva målet att förädla människo-
anden.

Vad Thoreau gör är att han överför konstens experiment på 
livet : livet blir ett konstverk som ska bringas till fulländ ning. 
Det är denna sammansmältning, alternativt sammanbland ning, 
av konst och liv hos Thoreau som intresserar Lindqvist och 
som gör det möjligt för honom att låta ett nödvändigt liv utgöra 
 grundstenen i ett alternativt framstegsprojekt i stället för att en-
dast vara den innehållslösa position varifrån han bekrigar mo-
derniteten. Det är ytterligare en kvalitet som begreppet ett nöd-
vändigt liv fylls med : det praktiska arbetet med att förädla den 
mänskliga anden och det mänskliga livet – det som jag tidigare 
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refererade till som den fullständiga framstegstanken eller mo-
dernitetens ursprungliga löfte. man kan med andra ord påstå att 
såväl Lindqvist som Thoreau sätter upp som mål att den bort-
glömda, eller bortslarvade kulturella moderniseringen äntligen 
ska ta upp kampen med och hinna i kapp den ekonomiska och 
teknologiska, och på så vis styra det moderna projektet tillbaka 
på rätt kurs.

men då gäller det som sagt att ge plats för ett nödvän-
digt liv. Ett problem för Lindqvist är, som jag varit inne på, 
att ”framsteg” inom ekonomins eller naturvetenskapens och 
teknikens områden definieras på ett helt annat sätt än inom 
konsten och kulturen. om konsten eller det av ett konstnärligt 
förhållningssätt genomsyrade livet ska förmås att ingå i 
modernitetens framåtrörelse krävs utrymme för andra sätt 
att mäta framsteg på. Lindqvist för i Hemmaresan ett ganska 
snårigt resonemang om skillnaden mellan ”resultat” och ”fram-
steg”. I hans användning av orden, som skiljer sig något från den 
gängse, skulle ”resultat” kunna likställas med ”världslig nytta” 
eller ”mätbara framgångar” – sådant som räknas i samhället. Re-
sultatet spelar stor roll även i konstens värld, men det finns också 
något annat som konstnären lever av, och det kallar Lindqvist för 
”framsteget” eller ”framträngandet”. om resultatet är ”det sam-
hälleligt relativt säkra och påtagliga”, skriver han, är framsteget 
”någonting svårfångat eller rentav dunkelt” ( Hr, 167 ). Eftersom 
det är svårt att sätta ord på vad framsteg är för slags kvalitet kan 
det också vara svårt att erkänna att det finns. ”men”, fortsätter 
Lindqvist, ”det är oriktigt att inte erkänna det, ty ser man till 
själva styrkan i upplevelsen är framsteget verkligare än resulta-
tet” ( Hr, 167 ).

framsteget, eller framträngandet, beskrivs som en kvalitet hos 
konsten, ett slags andligt resultat som den individuella konst-
nären kan nå när denna kommer i kontakt med sitt material. 
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Eftersom ämnet för Lindqvists tankar inte är framträngande på 
konstens område utan på livets, blir frågan emellertid hur detta 
framträngande ”till större visshet, större säkerhet, större frihet” 
kan komma till användning i livet : ”Vad det konkret skulle gälla 
är alltså att utan skrivandets metoder uppnå samma förhållande 
till sitt ämne som när man skriver om det. men hur skulle man 
gå till väga, vilka metoder skulle man använda?” ( Hr, 167. )

Det är svaret på dessa frågor Lindqvist söker hos Thoreau. 
Dennes praktisering av skogsliv var nämligen ett experiment 
vars mål var just framträngande på livets område. ”Han utförde”, 
skriver Lindqvist, ”sina andliga handlingar i de kroppsliga” ( Hr, 
199 ). Det var så han vann en ”inre tillräcklig försörjning” – och 
det var samtidigt så han pekade ut för Lindqvist vad ett nödvän-
digt liv kan vara : utforskning av människans potential att i livet 
uppnå samma höga nivå och sublima effekt som kan skådas i de 
främsta konstverken.

Här blir den andra sidan av det romantiska momentet i Sven 
Lindqvists författarskap synlig. Genom att han utforskar ett nöd-
vändigt liv och ger det den här innebörden klargör han även ut-
gångspunkten för sin modernitetskritik. Den utgångspunkten är 
längtan efter ett sannare liv, ett liv i konstens tecken. Idén om 
och beskrivningen av detta liv hämtar näring från den litterära 
traditionen. På så sätt stämmer min iakttagelse att det romantis-
ka momentet i Lindqvists författarskap visar sig både som mo-
dernitetskritik och som lojalitet mot det litterära fältet. försvaret 
av ett nödvändigt liv yttrar sig endast som modernitetskritik, 
och det är alltså först när Lindqvist söker en positiv bestämning 
av begreppet ett nödvändigt liv som han förvandlas från denna 
skarpögda och klarsynta modernitetskritiker till en romantisk, 
utopisk och tämligen svårtillgänglig estetiker.

Tecknet på att en sådan förvandling har ägt rum är, som de 
tidigare citerade slutraderna i Handbok antyder, att de krav på 



Framtidskonsten186

laddning, på inre harmoni och skönhet som han ställer på livet 
alltmer börjar likna dem som ställs på ett konstverk. ännu tyd-
ligare framgår detta i Hemmaresan. Där hävdas med emfas att 
”livets mening ligger i de konstnärliga kravens uppfyllande”. 
om detta, menar Lindqvist, är de flesta människor överens. Den 
som ändå betvivlar detta föreslår han ett experiment :

Du kan gå till vem som helst och fråga om livets mening är bekvämligheten.

– Nej? [ sic! ]

– Anständigheten?

– Nej.

– framgången på allmänna vädjobanan?

– Nej.

– Samhällets effektivitet?

– Nej.

– men en kombination av dessa?

– Nej.

– men vari finns då livets mening?

och när du som ovan fortsätter denna fråga tillräckligt långt kommer du 

fram till behoven av upplevelsestyrka och inre nödvändigt sammanhang, till 

de estetiska meningskriterierna. ( Hr, 93. )

Lindqvists sätt att värdera livet utifrån estetiska kriterier är 
möjligen också en ledtråd till vad som kan tänkas vara litteratu-
rens funktion i det här sammanhanget. Som jag tidigare nämnde 
kretsar Lindqvists poetik kring två frågor ; den ena är etisk och 
ställd till livet, den andra estetisk och ställd till konsten. Nu när-
mar jag mig den andra av dessa två frågor, den som rör litteratu-
rens och författarens uppgift. Redan i det här stadiet av analysen 
bör jag kunna dra slutsatsen att litteraturen för Lindqvist är ett 
av de fästen som verkligen kan bjuda de livsfientliga krafterna i 
samhället motstånd. God konst står på det nödvändiga livets sida 
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i kampen mot till exempel reklamen, därför att konsten tar fasta 
på människans sanna behov i stället för att skapa falska begär.

Innan jag definitivt övergår till att diskutera Lindqvists ut-
sagor om litteraturens funktion vill jag dock säga ytterligare 
någonting om hur det intima förhållandet mellan litteratur och 
liv ser ut i hans författarskap.

Litteratur som liv, liv som litteratur

Genom resonemanget i Hemmaresan om vad som skiljer ”resul-
tat” från ”framsteg”, samhällelig nytta från konstnärlig verksam-
het, kan Lindqvist verka ansluta sig till Adornos ofta återgivna 
ståndpunkt att konstens funktion är att inte ha någon.41 ändå är 
det uppenbart hur upptagen Lindqvist ständigt är av att skapa en 
moraliskt legitim grund för sitt skrivande, och i förlängningen 
därmed också för författarnas och litteraturens existens.42

författarrollens moraliska legitimitet är förstås beroende av 
vad för sorts litteratur författaren väljer att skapa, vilket jag dis-
kuterade i kapitlet om essän, men också av hur författaren på 
ett djupare existentiellt plan förhåller sig till sitt uppdrag. för 
Lindqvist griper det litterära uppdraget in i själva livet, så att 
dikt och liv blir oskiljaktiga enheter. Särskilt tydligt tycker han 
detta framgår då man studerar ett författarskap i dess helhet. I 
Handbok skriver han : 

Diktarna finns för sin dikt. men inte bara för de enskilda verk de skapat. 

Varje enskild samling rader har naturligtvis sitt värde, men att kunna upp-

leva detta värde är ofta svårt utan kontakt med hela det stora Gesamtkunst-

werk som en diktares liv och produktion utgör. ( Hb, 97. )

Vad Lindqvist bland annat talar om här är det mervärde som kan 
uppstå av att läsaren söker förklara och tolka enskilda litterära 
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verk mot bakgrund av hela det författarskap som verken ingår 
i. men om det stämmer som Lindqvist antyder, det vill säga om 
författarens författarskap, där liv och dikt samsas, ska betraktas 
som en till och med viktigare symbolisk verksamhet än författa-
rens enskilda konstnärliga prestationer, då ligger det också nära 
till hands att se den etiska frågan ”hur man lever” som oupp-
lösligt förenad med den estetiska frågan ”hur man skriver”. Det 
är nog ganska precis vad Lindqvist menar. I hans eget förfat-
tarskap vimlar det av indikationer på att han faktiskt intresserar 
sig mer för författaren bakom vissa litterära verk än för de lit-
terära verken i sig.43 Vad beträffar den litteratur han lockas till, 
som Thoreaus och Ekelunds böcker, kan dessutom sägas att den 
oftast utger sig för att vilja besvara den fråga han ställer om hur 
människor kan och bör inrätta sina liv.

Det finns enligt Lindqvist dessutom särskilda skäl för den 
som intresserar sig för livet att också intressera sig för littera-
turen och författarna. Det beror inte på att författare skriver om 
de mest intressanta eller livsangelägna ämnena. Det beror, me-
nar han, på att de konstnärliga problem och överväganden en 
författare ställs inför under tiden som han eller hon skriver är av 
ett sådant allmängiltigt värde att de även är giltiga i livet. Livets 
frågor ställs på sin spets i skrivakten, och därför har denna akt, 
författarens kamp med sitt material, ett egenvärde. Det finns till 
och med anledning för författarna att lyfta fram den i ljuset :

Böcker kan ha vilket ämne som helst. men det viktigaste som hände de-

ras författare när han skrev dem var att han skrev dem. Därför kan man 

inte skriva om vad som är viktigast för en utan att också skriva om att man 

skriver. Det är möjligt eftersom de konstnärliga problemen i överförd be-

märkelse innehåller många, kanske de flesta allmänmänskliga problem. 

( Hr, 165. )
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Samtidigt är det så, vilket jag ska gå in på mer i nästa kapi-
tel, att Lindqvist misstror litteratur som skildrar sådant liv som 
dess författare saknar erfarenhet av. ”Bara det du lever har du 
bevisat”, skriver han med adress till de författare som försöker 
övertyga enbart med ord ( EF, 137 ). Den dikt som inte går att 
leva, den dikt som inte ens kan ge praktiska råd i livsfrågor, är 
ointressant för honom. Han ”frågar efter vad som är praktiskt 
– erfarenheter, metoder, recept” ( Hr, 158 ). Problemet är emel-
lertid att det praktiska för det mesta är det banala, i alla fall 
jämfört med de underbara värden som förespeglas i den stora 
konsten. Genom att studera ett författarskap däremot, kan man 
få syn på de metoder författaren använder för att föra samman 
liv och konst.

Av stor betydelse för hur Lindqvist vid den här tiden resoner-
ar kring sådana här frågor är sannolikt hans flitiga umgänge med 
Vilhelm Ekelunds skrifter. Redan i januari 1954, mer än ett år 
före debuten, skriver Lindqvist i Dagens Nyheter om Ekelunds 
benägenhet att i sin livsåskådning sammanföra liv och dikt, etik 
och estetik :

[ Det ] är känslor och stämningar hans formuleringar söker. Han strävar 

efter att äga dem i obrutenhet och hållbarhet. man kan ha olika meningar 

om huruvida detta innebär en estetisk eller en etisk livsattityd. Klart är att 

Ekelund fann det sköna otillräckligt när det inte var en vägvisare till det 

rätta. men går man bakom detta, i sin tur, finner man att hans uppfattning 

av det moraliska kanske måste kallas estetisk. Dels därför att den möjligen, 

som Bertil malmberg förmodat, har estetiskt fattade bilder, skönhetssyner, 

som gestaltande och förpliktande normer. Dels därför att den ädla, förnä-

ma livshållning Ekelund syftade till är sedd med estetiskt öga. och kanske 

framför allt därför att hans moral är grundad på en konstnärspsykologi. De 

själslägen han fann moraliska har alla det gemensamt att vara produktiva, 

dvs. ägnade att gynna ett författarskap som hans eget. Ekelund ville överge 
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litteraturskapandet för livsskapandet, men det senare måste han i enlighet 

med sin natur definiera som det förra.44

Här finns en nyckel till förståelsen av Lindqvists diskussion om 
ett nödvändigt liv och till hur detta liv i slutänden kommer att 
definieras estetiskt. Lindqvists ingång till litteraturen är, liksom 
Ekelunds, av moralisk art. Det har med författarrollen att göra 
– den behöver legitimeras moraliskt, den behöver förstås i ter-
mer av liv. Livet har i det avseendet företräde framför konsten, 
”livsskapandet” är moraliskt mer högtstående än ”litteraturska-
pandet”. Redan den tanken har emellertid som förutsättning att 
”livsskapandet” definieras estetiskt. Det i sin tur väcker miss-
tanken att det för författare som Lindqvist och Ekelund egent-
ligen är ”litteraturskapandet” som är den moraliskt mest högt-
stående aktiviteten. man kan gå ett steg längre och till och med 
hävda att det är ”litteraturskapandet” som är den högsta formen 
av ”livsskapande”.

Som Per Erik Ljung skriver är grundmönstret i den här 
tankegången ständigt närvarande i Vilhelm Ekelunds förfat-
tarskap. Det konstnärliga arbetet begränsas av att det är icke-
produktivt i samhällsekonomisk mening. för Ekelund innebär 
det ett problem, men det är också det som gör konstnärens liv 
friare och i den meningen sannare än det liv som står i produk-
tionens tjänst. Ekelund ansluter sig, som Ljung skriver, till en 
livskraftig idétradition där ”det konstnärliga arbetet [ betraktas ] 
som själva motsatsen till ändamålsinriktad produktion och som 
själva modellen för ett egentligt liv, ett liv där människans alla 
möjligheter tas i bruk”.45 

Eftersom även det konstnärliga arbetet leder till beroenden – 
av publiken, förlagen, stipendiegivarna, försäljningen – tvingas 
emellertid Ekelund ständigt att strida för sin konstnärliga fri-
het. Denna frihetssträvan, denna kamp för ett ”egentligt liv”, är 
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ett motiv som går igen genom hela författarskapet. Som Ljung 
noterar talade Ekelund gärna om sitt författarskap i termer av 
dess ”lifskamp”. Likhetstecken sätts mellan att ”författa” och 
att ”leva”, författandet betraktas som en form av intensivt, kon-
centrerat liv – och författarskapet återspeglar följaktligen livets 
bana. Låt mig återvända till samma Ekelundbrev som jag cit-
erade i kapitel 3 :

Jag ser nog egentligen saken så, att jag knappast tror mig kunna vänta någon 

verkan och förståelse genom något af mina arbeten i och för sig och för sig 

själf – uttaget ur hela processen och gången af hvad som nu en gång får kal-

las min bana. Jag menar så, att det egentligen upplysande eller tankeväck-

ande i mitt författarskap ligger mera i dess rörelses historia och sätt att reda 

ut sig ( lifskamp ) än i någon afskild och afgränsad tankesammanfattning, 

något begränsadt, genomfördt ”motiv”. Det finnes egentligen ingen ”bok” 

af mig. för vällvilliga ögon kunde det hela vara en sådan, eller en liknelse 

till en sådan.

med den inskjutna parentesen ”lifskamp” beskriver Ekelund 
således författandet som ett sätt att leva ; att skriva ges samma 
moraliska och existentiella innebörd som att leva. och liksom 
en människas liv inte kan reduceras till några isolerade skeenden 
– ett bröllop, ett 50-årskalas – med mindre än att förståelsen av 
detta liv går förlorad, gäller för ett författarskap att det framför 
allt är helheten och vägen genom det som är det verkligt givande 
att följa. Då får man syn på författarskapets ”lifskamp”. Den 
som tar sitt författarskap på allvar, vilket Ekelund gjorde, tving-
as utsätta sig för en hård och ständigt pågående självprövning. 
Genom den prövningen kommer författaren i kontakt med livets 
avgörande frågor, med ett ”egentligt liv”.

Lindqvist övertar Ekelunds inställning i frågan, och han menar 
i likhet med sin föregångare att behovet av självprövning uppstår 
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ur konstens sanningskrav. Konstens sanningskrav står i motsats 
till den lättfunna formuleringen, ”till refrängartade vändningar” 
och ”slagfärdigheter”, heter det i Handbok. formuleringen be-
tyder visserligen allt, ”men formuleringsanspråken korrumperar 
[ och bara ] strävan att vara sann kan ge orden erfarenhetsenlig-
het” ( Hb, 160 ). När Lindqvist i samma bok väljer att tala om 
”god stil” menar han förmodligen att den är sprungen ur just en 
sådan strävan att vara sann. Präglad av sanningskravet som den 
är, drabbar den goda stilen som sagt även författaren,

därför att den tvingar oss att säga något bestämt – därmed kommer ound-

vikligen det egna lägets skevheter i dagen. man undkommer genom att 

sluddra. [ … ] Tydlig blir man genom att se till att vad man skriver alltid kan 

vändas mot en själv. ( Hb, 102. )

Att tala om ”god stil” är normalt att röra sig inom en estetisk dis-
kurs. men god stil definieras här i första hand som ett sannings-
krav, och sanningskravet rör sig i sin tur inom en etisk diskurs. 
Så knyts estetik och etik samman, och så blir konsten en livs-
angelägenhet. Det estetiska och det etiska, konst och liv, smälter 
samman i begrepp som ”god stil” och ”sanning”.

Att dikten på detta sätt får återverkningar på livet, att liv och 
dikt av den anledningen inte heller skulle gå att skilja från var-
andra, är ett återkommande tema i Lindqvists tidiga böcker. Den 
bästa konsten skapas med livet som insats, och livet borde levas 
som vore det ett konstverk. I likhet med konstverket blir livet 
till ”i kamp med materialet, i kamp med formens begränsning, 
så att den gode konstnären lär sig att få det motsträviga mate-
rialet att ta emot hans dröm” ( Hb, 97 ). Som jag varit inne på 
går Lindqvist så långt att han säger att ”[ k ]riteriet på ett men-
ingsfullt liv är konstnärlig kvalitet” ( Hr, 91 ). Värdet av det liv 
man lever bestäms estetiskt, det kan till och med – vilket jag ska 
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återkomma till när jag i kapitel 6 analyserar Praktika – ”sjun-
ka” och ”stiga” beroende på hur möjligheterna förvaltas. Att ta 
till vara möjligheten, att göra det bästa, det skönaste av sitt liv 
är återigen en fråga om moral. Att ”se varje människas liv som 
ett konstverk, som vi med eller mot vår vilja måste skapa och 
som vi aldrig får ledigt från” – är, menar Lindqvist, ”en hopp-
full tanke” som ger löfte om växande skaparkraft även utanför 
konstens domäner. men samtidigt är det förstås ”en förfärlig 
tanke”, skriver han, ”ty därmed har varje ögonblick av liv blivit 
avgörande” ( Hb, 96 ).

om man vågade sig på att värdera livet utifrån konstnärliga kri-
terier skulle många av samhällets dygder samtidigt omvärderas, 
skriver Lindqvist : ”Somliga dygder – borgerlig välanständighet, 
social anpassningsbarhet, gentlemannauppförande – skulle sjun-
ka på skalan, skulle vägas upp av andra egenskaper som sannings-
kärlek, uthållighet och mod till personlig egenart.” ( Hb, 99. )

Det här ser jag som det verkligt intressanta tankeexperimentet 
i Lindqvists strävan att låta litteratur och liv gå upp i varandra. 
Om hans strävan vore möjlig att genomföra, om konstens me-
toder kunde överföras på livet, om konsten på det sättet kunde 
expandera till områden bortom sig själv – då skulle det också 
innebära att den kunde bryta sin isolering från samhället och 
bli en stark, konstruktiv kraft som tog upp kampen med andra 
moderniseringsprojekt om hur framtiden skulle formas. Om 
konstens metoder kunde överföras på livet, då skulle det be-
tyda att konsten ockuperade ett rum utanför sin egen sfär, ett 
rum i samhället som skulle befrias från den sortens värden som 
dominerar samhällslivet i stort. Det instrumentella förnuftet, de 
kvantitativa måtten, den ekonomistiska människosynen – dessa 
modernitetens avarter skulle tvingas ge plats för ett nödvändigt 
liv, för framträngandets politik. Livet självt skulle uppgraderas 
( med konst ) och sätta sig till motvärn mot samhället. 
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En nödvändig författare

om ett av Lindqvists mål med sitt tidiga författarskap nu är att 
förstå vad ett nödvändigt liv kan vara, ska det samtidigt betonas 
att det hela tiden är ur författarens perspektiv han studerar saken. 
Såsom kravet på nödvändighet formuleras ställs han därför både 
inför den moraliska och existentiella frågan om författarrollen i 
sig är förenlig med ett nödvändigt liv och inför den likaså mo-
raliska men i övrigt mer praktiska frågan hur litteraturen, eller 
författarna, bäst verkar för att försvara och bereda vägen för ett 
nödvändigt liv. Sökandet efter ett nödvändigt liv föder således 
ett behov av den nödvändiga litteraturen och den nödvändiga 
författaren.

Nödvändig är, kunde man tänka sig, den litteratur och den för-
fattare som försvarar, stödjer eller på annat sätt verkar för ett nöd-
vändigt liv. Det låter emellertid misstänkt likt början på ett cirkel-
resonemang. Dessutom är det så att Lindqvist ställer särskilda krav 
på litteraturen. framför allt tycks han mena att även litteraturen 
är moraliskt underordnad nödvändigheten. Viktig litteratur skrivs 
inte på beställning, efter recept. Den kan endast bli nödvändig om 
den själv uppstått ur nödvändighet. Lindqvist beskriver hur :

I ena fallet en metafysisk och kanske social nödvändighet : om dikten är 

verklighetens urämne så är den nödvändig.

Det andra är en privat nödvändighet : om dikten fått tvinga sig fram så är 

den nödvändig.

man kunde tänka sig att sådant tillkomstsätt har att göra med nödvän-

dighet som en egenskap hos dikten : den form som är fylld och tillräcklig. 

[ … ] Den dikt som var nödvändig för sin författare blir nödvändig för mig. 

Därför kunde ”ateismen” vara en frälsningsväg i konsten. och den listige 

konstnären borde akta sig för att ta befattning med konst.

[ --- ]
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 En konstnärs arbete med sig själv : lära sig aldrig överge det nödvändiga 

[ … ]. ( Hb, 140–142. )

Vid en första anblick kan det här se ut som ett estetiskt förhåll-
ningssätt mer än ett socialt. Då glömmer man emellertid att den 
så kallade nödvändigheten, det inre tvånget, skulle kunna myn-
na ut i allt från social indignationslitteratur till ren stämnings-
poesi. Det viktiga är att resultatet inte är sökt, att metoden med 
Lindqvists ord är ”ateistisk”, det vill säga illojal mot alla påbud 
utom det om nödvändigheten.

I en artikel i arbetaren 1955 beklagar sig Lindqvist över de 
krav på dikten som formuleras i hans samtid :

från ena hållet försäkrar man att det är likgiltigt vad författaren skriver om ; 

det viktiga är att hans dikt byggs upp av komplicerade, betydelseladdade 

strukturer. från andra hållet vill man övertyga om att det sociala engage-

manget betyder allt ; den riktiga formen följer med de riktiga idéerna.46

Båda dessa hållningar finner Lindqvist djupt otillfredsstäl-
lande. Den första, skriver han, innebär ”att omyndigförklara 
dikten”, den andra ”att låta leda sig av charlataner”. motivet för 
Lindqvist att utveckla sin idé om nödvändigheten som litteratu-
rens imperativ tror jag är att han vill befria sig från den sortens 
slagordsmässiga krav på dikten. Lindqvists enda krav på dikt är 
som sagt att den ska springa ur en inre nödvändighetsupplev-
else. om författaren är trogen den inre nödvändigheten bör det 
kunna resultera i många olika slags litteratur. I så fall innebär 
det att Lindqvists konstsyn, åtminstone i teorin, upphäver den 
framställda motsättningen mellan en förment verklighetsfrån-
vänd och en så kallat socialt engagerad litteratur. Jag tror att han 
i själva verket kommer ganska nära Adornos hållning här : konst-
ens enda funktion är att inte ha någon – och, kan man tillägga, 
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det är just genom att stå fast vid det kravet som konsten ändå får 
sin funktion.

Jag har nämnt att det romantiska momentet i Lindqvists 
författarskap bland annat yttrar sig som lojalitet mot den litterära 
institutionen. Samtliga de förhållningssätt han gräver bland, till 
exempel när han utforskar ett nödvändigt liv, har han funnit i den 
litterära traditionen. men mer exakt var placerar han sig i den 
traditionen?

Det är svårt att säga. Charles Russell har forskat om det lit-
terära avantgardets historia, som han på ett ovanligt distinkt vis 
skiljer från den dominerande modernismens historia.47 Liksom 
flera forskare före honom menar Russell att i princip alla seriösa 
författare alltsedan modernismens genombrott på ett eller annat 
vis har varit tvungna att fundera över vilken social roll littera-
turen kan eller bör spela. Enligt Russell har tre alternativ givits, 
och författarnas navigering mellan dessa alternativ har avgjort 
vad för slags litteratur de skapat.

Det första alternativet innebär att författarna inte bekymrar 
sig nämnvärt om klyvningen mellan litteratur och samhälle ; de 
är i harmoni med utvecklingen och gör sig till okritiska språkrör 
för samhällets rådande värderingar, något Russell påstår har re-
sulterat i kitsch och masskulturens populärkonst. Det andra al-
ternativet är att artikulera en etisk, andlig eller estetisk vision 
som kanske går stick i stäv mot eller intar en ironisk distans till 
den rådande kulturen, men som likväl inte har någon annan am-
bition än att tillföra en viktig dimension åt samma kultur ; det 
har enligt Russell varit den seriösa, så kallade ”finkulturens” – 
och huvudsakligen den modernistiska rörelsens – alternativ. I 
det tredje och sista alternativet ingår att försöka föreställa sig 
och om möjligt provocera fram en radikal samhällsförändring 
genom det konstnärliga arbetet ; det är enligt Russell den väg 
som avantgardismen följt.48
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Det som definitivt skiljer avantgardismens och modernismens 
författare åt är med andra ord deras ”estetiska svar på det främ-
lingskap de känner inför den moderna kulturens dominerande 
värden”.49 Samtidigt säger reaktionen på denna känsla av främ-
lingskap en hel del om hur man väljer att tolka sin roll i sam-
hället. Här finns en annan avgörande skillnad, menar Russell. 
Avantgardismen och modernismen skiljs åt i sin tro på konstver-
kets förmåga att gripa in i och påverka samhällsutvecklingen. 
Avantgardismen nöjer sig inte med att endast vara ”modernistisk 
konst, en konst som återspeglar sin samtid ; hellre vill den vara 
en ledande konst, som föregriper och orsakar betydande sam-
hällsförändringar”.50 Tron på konstens förmåga till delaktighet 
i samhället, förhoppningen om att få vara med och forma fram-
tiden, är enligt Russell avantgardismens egentliga drivkraft.

Russells distinktion har den fördelen att den tydliggör flera 
alternativa förhållningssätt till moderniteten. Att det verkligen 
existerar en skillnad av det slag som Russell beskriver mellan 
avantgardism och modernism – mellan, låt oss säga, majakov-
skij, dada och Brecht å ena sidan och Eliot, Proust och Woolf 
å den andra51 – är kanske annars inte helt lätt att hålla med om. 
för mig tycks det som om Russell har låst fast sitt resonemang 
i en konstruerad motsättning mellan en retirerande, inåtvänd 
modernism och en intervenerande, utåtriktad avantgardism. 
Det skulle också förvåna mig om man i en studie av enskilda 
mo dernistiska författarskap inte skulle finna samma visionära 
tankar om delaktighet och förändring som är så vanliga i den 
avantgardistiska rörelsen.

Var skulle Russell placera Sven Lindqvist? Jag är inte säker på 
att han ens skulle få syn på honom, men att döma av de kriterier 
Russell ställer upp – de är fler än jag nämnt52 – skulle Lindqvist 
definitivt kvalificera sig som avantgardist. Han vill en litteratur 
som griper in i livet och förändrar det i grunden, och han är i den 
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meningen framtidsvisionär snarare än systembevarare : ”Dik-
taren. – Långsamt firas han ned genom tillvarons krater, söker 
sig fram – vid skenet av ord – mot livets glödande medelpunkt. 
Hans äventyr – att vara en ny verklighets förebådare, en livs-
värdenas Jules Verne!” ( EF, 146. )

På andra sätt knyter Lindqvist tydligt an till en mer allmän 
modernistisk tradition. Jag syftar främst på själva problemställ-
ningen. När Peter Luthersson i Modernism och individualitet 
söker en konstitutiv princip för modernismen som helhet, finner 
han något han kallar individualitetsprincipen. Denna princip bör 
enligt Luthersson presenteras med hjälp av tre bestämningar. 
Den första rör modernismens konstruktiva moment och yttrar 
sig i modernisternas insikt ”att det fanns en speciell företeelse 
värd att försvara” – individualiteten kallar Luthersson denna 
positivt värderade företeelse.53 Den andra bestämningen handlar 
om modernismens destruktiva moment. Konstnären analyserade 
sin samtid och fann att det borgerliga samhället utgjorde ett hot 
mot den individualitet som borde försvaras – därför måste det 
borgerliga samhället bekämpas och förgöras. för det tredje till-
handahåller individualitetsprincipen ett antal metoder med vars 
hjälp individualitetsförsvaret och angreppet på det borgerliga 
samhället kan genomföras. Luthersson urskiljer särskilt två me-
toder, vilka båda kan hänföras till Baudelaire : en utpräglat es-
tetisk och en mer existentiell.54

”I kraft av individualitetsprincipen kan modernismen beskri-
vas som en totalitet”, konkluderar Luthersson.55 Samma individ-
ualitetsprincip – inklusive dess konstruktiva, destruktiva och me-
todiska bestämningar – är som synes starkt verksam i Lindqvists 
författarskap. I det avseendet är han en tvättäkta modernist – för 
vad är försvaret av ett nödvändigt liv annat än en variant av det 
försvar av individualiteten som Luthersson skriver om?56

Vad jag framför allt velat visa med de här utvikningarna till 
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den modernistiska och avantgardistiska litteraturtraditionen är 
hur det romantiska momentet i Lindqvists författarskap har lit-
teraturhistorien som näringskälla. Hans idéer om ett nödvändigt 
liv, om den nödvändiga litteraturen eller den nödvändiga förfat-
taren, är alla fast förankrade i en litterär tradition som tar sin 
början i romantiken samt lever vidare och förstärks genom mo-
dernismen.

En estetisk politik 

Jag kunde avrunda det här kapitlet med konstaterandet att det 
romantiska momentet tar sig uttryck i Sven Lindqvists författar-
skap genom att han på en och samma gång ägnar sig åt en klass-
isk kritik av moderniteten och arbetar fram en etisk och estetisk 
livshållning utifrån vilken samma modernitet kan bekämpas. 
Det konstnärliga utfallet är originellt och personligt. Analyserna 
är hans egna, likaså metoden med vars hjälp han når dit. ändå 
finns det fog för att påstå att han inte avlägsnar sig nämnvärt från 
de traditionella författarhållningar som jag nämnt i förbigående.

Innan jag avrundar skulle jag dock vilja dröja en stund vid 
en metod- och tolkningsfråga. Jag upptäcker när jag diskuterar 
Lindqvists författarskap att jag är på en gång lojal och illojal. 
Jag hoppas kunna ställa mig på hans utkikspunkt för att däri-
från kunna se, kanske ibland till och med uppleva, den ”lifs-
kamp” som utkämpas i hans författarskap. Samtidigt vill jag 
dra mig tillbaka så att jag kan få syn på andra saker än vad han 
har sett, så att jag får utsikt över hans utsikt och förmår placera 
honom i nya, oväntade sammanhang. Dessutom vill jag ju hela 
tiden behålla en medvetenhet om att det är så jag försöker gå 
till väga, och fundera över vad jag därigenom kan tänkas vin-
na respektive förlora. ( Ibland är jag mest upptagen av vad som 
går förlorat. ) Just detta att jag verkligen anstränger mig att så 
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förutsättningslöst som möjligt komma i kontakt med de frågor 
som Lindqvist själv ställde på femtiotalet, är ett arbete som 
kräver sitt tanke- och textutrymme. Därmed är det också ett ar-
bete som tvingar mig att välja bort flera andra tänkbara sätt som 
jag hade kunnat närma mig Lindqvists texter på. Jag hade kun-
nat välja att mer konsekvent hålla honom på avstånd och studera 
honom till exempel från ett på förhand givet teoretiskt perspek-
tiv. Vissa saker pockar också på min uppmärksamhet. Till ex-
empel funderar jag över den subjekts- och individualitetsdyrkan 
som ligger implicit i Lindqvists begrepp ett nödvändigt liv. Det 
finns anledning att fundera över om den individ som skrivs fram 
har ett genus, och om det över huvud taget hade varit möjligt för 
en kvinnlig författare i Lindqvists samtid att tänka fram en sådan 
autonom individ, som uppstår i och genom sig själv, utan vare 
sig krav på eller behov av vardagligt liv och reproduktivt arbete 
– en individ med ”inre tillräcklig försörjning”.        

Det finns även andra kritiska ingångar till den konst- och 
moralsyn som skymtar fram i begreppet ett nödvändigt liv. olle 
Carlssons artikel i Ord & Bild från 1973 kan få representera det. 
Carlsson hävdar att Lindqvists tidiga författarskap präglas av en 
motsättning mellan ”materiellt välstånd och ’andlig’ utveckling” 
och att Lindqvist därvid tar så tydligt parti för det andliga att det 
materiella blir ”skäligen ointressant”.57 Som bevis anför Carls-
son samma slutrader i Handbok som jag citerade tidigare i kapit-
let. Jag återger sista stycket en gång till :  

 
Ett nödvändigt liv : självstyrelse. Varje dag de andras mål och förutsättning. 

Nödvändighet genom oersättligt sammanhang. yttre oberoende genom full-

ständigaste inre beroende – som stenarna i ett valv. ( Hb, 181. )

för Carlsson visar dessa rader således på hur Lindqvist, via 
den innebörd han lägger i ett nödvändigt liv, framhåller ”den 
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inre verklighetens prioritet”. Genom att framställa även den 
inre verkligheten som motsägelsefull lyckas sedan Lindqvist 
”upphäva den dialektiska växelverkan mellan inre och yttre”, 
vilket enligt Carlsson ger hans ”metafysiska föreställningar fritt 
spelrum”.58 Carlsson är i sin artikel i själva verket ute efter att 
visa hur Lindqvist – genom att knyta an till 1800-talets individu-
almoralister och till ”självförädlingens aristokratiska idé” – ger 
sig på ”flykt undan mänsklighetens sociala, politiska och ekono-
miska belägenhet”.59 På så sätt skulle Lindqvist hamna i en ”från 
världen avskärmad, djupt antihuman och asocial ståndpunkt, där 
det tilltagande moraliska tomrummet fullt konsekvent i stigande 
grad fylls av religiösa undertoner”.60

Bakgrunden till olle Carlssons analys råkar nu vara att han 
ogillar den framtidspessimism som en av Lindqvists senare 
böcker, Myten om Wu tao-tzu, utmynnar i. författarjaget i Myten 
om Wu tao-tzu gör som jag nämnt upp med den konst- och livs-
syn som han tidigare omfattat. Carlsson sympatiserar med denna 
uppgörelse men menar att resultatet av den – bokens ”pessimist-
iska” slut – är farligt och dessutom vittnar om att författaren 
ännu inte helt och hållet lyckats kasta av sig sin gamla konst- 
och livssyn.

olle Carlsson har rätt i flera av sina iakttagelser, i varje fall 
den som går ut på att Lindqvist när han utarbetar visionen om 
ett nödvändigt liv samtidigt upphäver det dialektiska förhållan-
det mellan inre och yttre liv och därigenom inte erkänner sitt 
beroende av den värld han tar avstånd från. Detta är också en 
klassisk marxistisk kritik av idén om konstens autonomi, den 
idé som fick sitt kanske mest utstuderade uttryck i 1830- och 
1840-talets Paris när Théophile Gautier och Gustave flaubert 
utvecklade sin l’art pour l’art-mystik.61

Å andra sidan, om problemet för Carlsson är att den konstsyn 
som Lindqvist gör sig till talesman för i sitt tidiga författarskap 
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är politiskt tvivelaktig, då kan man som motargument anföra föl-
jande rader ur Jacques Rancières essä ”Estetiken som politik” :

Det som ”konst” i singularis betecknar är särskiljandet av ett rum för 

presentation genom vilket konstnärliga ting identifieras som sådana. och 

det som knyter den konstnärliga praktiken till frågan om det gemensamma, 

det är den samtidigt materiella och symboliska konstitutionen av en viss 

rumtid, av en suspension i förhållande till den sinnliga erfarenhetens van-

liga former. Konsten är inte framför allt politisk genom de meddelanden 

och känslor den förmedlar angående världens ordning. Den är inte heller 

politisk genom det sätt på vilket den återger samhällets strukturer, de so-

ciala gruppernas konflikter eller idéer. Den är politisk genom själva det av-

stånd den tar från dessa funktioner, genom det sätt på vilket den delar upp 

denna tid och detta rum.62

för Rancière, liksom för till exempel Adorno, är med andra 
ord konstens politiska potential bunden till dess autonomi. En 
förutsättning för konstens politisering är dess ”likgiltighet” inför 
att uppträda som något annat än sig själv, dess avståndstagande 
från varje idé om en social funktion.63 Konsten blir, om man 
tillåter sig förenkla Rancières resonemang, politisk genom att 
framträda som något radikalt annat, något bortom de samhälle-
liga idealen om nyttomaximering. ”Det finns”, skriver Rancière, 
”ingen konflikt mellan renhet och politisering.”64  

Hur det än ligger till med den rena konstens politiska status 
är det uppenbart att de slutsatser som olle Carlsson drar om 
Lindqvists tidiga konst- och livssyn förutsätter att han gjort en 
starkt selektiv läsning av dennes böcker. I själva verket har han 
bara urskiljt en av de många motstridiga hållningar Lindqvist 
intar. Anmärkningsvärt är att han inte ens berör den andra sidan 
av det jag här har kallat det romantiska momentet, det vill säga 
Lindqvists modernitetskritik. även den har ju sin förutsättning 
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i hans försvar av ett nödvändigt liv, på samma sätt som hans 
utfors kande av ett nödvändigt liv framtvingas av hans analyser 
av det moderna samhället.

möjligen har Lindqvist sig själv att skylla. Den beskriv ning 
han ger i Myten om Wu tao-tzu av sitt tidiga författarskap ger 
delvis stöd åt olle Carlssons tolkning. Det är hur som helst 
märkligt att Carlsson godtar den beskrivningen och drar så 
långtgående slutsatser av den. Hur man än definierar ett ”skön-
litterärt verk” måste Myten om Wu tao-tzu i flera avseenden be-
traktas som ett sådant. Därför kan boken knappast läsas som en 
sanningsenlig rapport om vad som verkligen har hänt. Trots det 
tar Carlsson de förklaringar som ges i Myten om Wu tao-tzu som 
intäkt för sin egen tolkning av Lindqvists tidiga författarskap. 
Det är något som förvånar även Lindqvist, då han redan i samma 
nummer av Ord & Bild svarar Carlsson :

Den bild av mitt tidigare författarskap som ”myten” ger är givetvis renod-

lad för att fylla en bestämd funktion i detta verk. [ … ] men du har alltför 

okritiskt accepterat ”mytens” perspektiv på min utveckling ; ytterligare 

skärpt ensidigheten i detta perspektiv genom att utgå från en felaktig tolk-

ning av ”myten” ; och underbyggt denna bild med metoder som bryter mot 

elementära regler för litteraturforskning – marxistisk eller icke-marxistisk.65  

 
ändå stämmer det, som olle Carlsson skriver, att Lindqvist via 
ett nödvändigt liv utforskar möjligheten att göra sig oberoende 
av en yttre nödvändighet och i stället ägna sig åt individuella 
andliga övningar. En av de saker jag har diskuterat i det här ka-
pitlet är att Lindqvist inte nöjer sig med att bedriva ideologikri-
tik utan även gör sig besvär att ange förutsättningarna för sin 
kritiska utgångspunkt. Då uppstår problemen. Inom all kritisk 
verksamhet är det ganska enkelt gjort att diskutera bristerna i 
det samhälle eller den produktionsapparat som begränsar män-
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niskors livsutrymme. Inte heller är det särskilt svårt att övertyga 
om att en sådan produktionsapparat skulle kunna tänkas fjärma 
stora delar av samhällets medborgare från deras sanna behov. 
Det verkligt kniviga är att namnge dessa behov, att övertyga om 
värdet av de rika liv som under rådande omständigheter inte kan 
levas. föreställningen om ett sådant – inte i första hand materi-
ellt utan andligt – rikare liv existerar, vill jag påstå, som en tyst 
förutsättning för all ideologi- och samhällskritik, även om de 
flesta aktar sig för att diskutera det. Skälet är förmodligen just 
det som skapar reaktioner av olle Carlssons slag, att författaren 
riskerar att avslöja den idealism som ligger till grund för och 
förgiftar även den mest hårdföra materialistiska historieuppfatt-
ningen.

olle Carlsson urskiljer alltså bara den ena sidan – esteticism-
en, lojaliteten mot den litterära institutionen – av det jag här har 
kallat det romantiska momentet i Lindqvists författarskap. Den 
andra sidan – samhällskritiken, besvikelsen över en urspårad 
modernitet fjärran från att uppfylla sitt ursprungliga löfte – 
nämn er han inte. ännu längre bort förefaller han vara från att 
uppmärksamma de helt motsatta tendenserna i Lindqvists ti-
diga författarskap. Jag tänker då på det erkännande Lindqvist 
stundtals ändå ger det moderna projektet, och jag tänker på den 
skepsis han ofta uttrycker mot den litterära institutionen och 
dess stelnade former. Det är hållningar som hör det pragmatiska 
 momentet till, vilket nästa kapitel ska handla om.  
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5.
Det pragmatiska

momentet

Det romantiska momentet framträder i Sven Lindqvists förfat-
tarskap som ett alternativt, i bästa fall kompletterande, värde till 
en urspårad och alltför rationell modernitet. mot det moderna 
samhällets instrumentella syn på framsteg ställer Lindqvist kon-
stens värden och låter sig därvid inspireras av mer eller mindre 
idealistiska föreställningar om vad konst är, om dess väsen. Det 
pragmatiska momentet däremot, yttrar sig tydligare som ett im-
perativ, som en rekommendation eller ett förslag på hur littera-
turen bör fungera, i syfte både att stärka dess ställning och att 
göra den till ett redskap i förändringen av samhället.

Det pragmatiska momentet uppstår ur Lindqvists behov av att 
komma till rätta med författarrollen eller – som han skriver i den 
tidigare nämnda artikeln ”Varför litteratur?” – ur viljan att förstå 
”[ v ]ad diktverket betyder i ett större socialt sammanhang”.1 Ti-
digare, och i synnerhet i kapitel 2, har jag försökt beskriva den 
litteraturens och författarens situation under efterkrigstiden 
som många, däribland Sven Lindqvist, såg sig tvingade att få 
klarhet i och göra något åt. Den moderna litteraturhistorien, har 
jag hävdat, är till stor del en historia om den litterära institu-
tionens relation till den sociala världen, en relation som i hu-
vudsak bygger på antagonism. Institutionen, författarna och lit-
teraturen uppfylls av en strävan efter autonomi. I ett visst skede, 
då autonomin i princip är ett faktum men strävan ändå fortsätter 
oförtrutet, riskerar emellertid oberoendet att slå över i ofrivillig 
isolering : litteraturen blir marginaliserad, avskild från och står 
därmed maktlös inför det borgerliga samhälle den lever av att 
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kritisera. Litteraturen förlorar sin självklara position i samhäl-
let – och till synes därmed också sitt inflytande på den värld den 
existerar i. Så upplever många 1900-talsförfattare sin situation. 
Det sår tvivel i författarkåren. När dessutom samhällets maktin-
stanser inte längre finner skäl att ifrågasätta litteraturens rätt till 
oberoende – helt enkelt därför att litteraturen framstår som så 
ofarlig att den inte behöver kontrolleras – vad är då meningen 
med att framhärda i denna kamp för sitt oberoende?

för vissa författare blir det här ett problem av sådan dignitet 
att de önskar sig fria från konstens sfär, bort från litteraturen. 
Priset för litteraturens autonomi är emellertid inte bara det att 
författaren riskerar att bli isolerad då banden till den utomlit-
terära världen klipps av. Problemet ligger också i den andra 
sortens beroendeförhållande som författaren därmed hamnar i – 
det till den litterära världen, till de traditioner, konventioner och 
givna roller som gäller där. Ett beroende ersätts med ett annat. 
Beroendet av världen med beroendet av konsten. Det senare är 
kanske inte lika förhatligt som det förra, ändå bör man ha prob-
lemet klart för sig om man vill förstå vad som står på spel när en 
författare som Sven Lindqvist bestämmer sig för att det är viktigt 
att bryta litteraturens isolering, när han säger sig vilja frigöra sig 
från konstens regelsystem, skriva essäer i stället för romaner och 
dikter, ge efter för sin motvilja mot litteratur, bli samhällstill-
vänd. Å andra sidan, när han gör allt detta, riskerar han att åter 
kastas in i ett beroendeförhållande till den värld han visserligen 
vill något men som han också behöver kunna ställa sig utanför 
och kritisera. Det är med andra ord en svår balansgång han ska 
utföra, där det som ska räddas över till andra sidan är på en och 
samma gång litteraturens frihet och dess samhälleliga relevans.

En avgörande fråga när man diskuterar författarens villkor 
ur det här perspektivet är vem författaren skriver för. Jean-Paul 
Sartre för ett utförligt resonemang om saken i boken Vad är lit-
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teratur? – ett resonemang som jag återkommer till i slutet av 
det här kapitlet. även Per Erik Ljung tar i sin avhandling om 
Vilhelm Ekelunds kamp med författarrollen upp vad han kallar 
”publikproblemet” och dess koppling till litteraturens autono-
mi.2 Grundtanken är att den moderna författarrollen präglas av 
litteraturens alltmer osäkra avsättningsmarknad. författaren är 
inte längre en beställningsskrivare, någon som tydligt ser sina 
läsare i en konkret, avgränsad och på förhand given grupp eller 
samhällsklass. I avsaknad av en sådan självklar läsekrets, histor-
iskt sett resultatet av en förändrad offentlighet och ökad läskun-
nighet, står det plötsligt författarna fritt att själva välja vilka so-
ciala grupper eller rörelser de vill försöka knyta an till. friheten 
har dock sitt pris, vilket Ljung beskriver så här :

men oavsett vilken tolkning av sin egen position författaren gör, och oavsett 

om han/hon tar ställning för arbetarklassen eller vill göra sig till tolk för 

förtryckta skikt i samhället, så kvarstår problem för den författare som vill 

engagera sig socialt. för i och med att en autonom litterär institution växer 

fram, med en relativ frihet både i produktions- och receptionsprocessen, 

så talar inte längre författaren på något självklart sätt in i någon konkret 

situation. [ --- ] Den litterära institutionens autonomi blir ett hinder för dess 

frihet : författarna finner sig bundna till ”sin” sfär.3

En rad olika författarroller prövas för att råda bot på denna upp-
levelse av att befinna sig i ett tomrum och skriva utan tydlig 
adressat. Ingen av rollerna är emellertid given, och motsättning-
arna som uppstår dem emellan, skriver Ljung, ”skakar den lit-
terära institutionen inifrån”. Dessa motsättningar kulminerar 
med de avantgardistiska rörelserna kring första världskriget. 
Upproret, fortsätter Ljung, gäller då ”inte längre den föregående 
stilen eller riktningen : det rör sig om ett uppror mot själva insti-
tutionen konst”.4 
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Det är motsvarande rörelse i Lindqvists författarskap som jag 
har valt att ge etiketten det pragmatiska momentet. Begreppet 
”pragmatisk” ( av grekiskans pragma : sak, gärning ) har ju flera 
innebörder, bland annat inom filosofin, men jag utgår från två 
vardagliga användningar av ordet. Dels tänker jag på pragmatisk 
i betydelsen praktiskt användbar eller nyttig, dels syftar jag på 
pragmatisk i betydelsen resultatinriktad eller kompromissvillig. 
för det första är Lindqvist således pragmatisk i den meningen 
att han vill göra konsten användbar, ja rent av praktiskt genom-
förbar, vilket hör ihop med hans allmänna strävan att överskrida 
gränsen mellan konst och liv. för det andra blir Lindqvist prag-
matisk genom att han, som en konsekvens av att han bryter sin 
lojalitet mot den litterära institutionen, börjar omvärdera sin mo-
dernitetskritik. Han intar en pragmatisk hållning som man skulle 
kunna säga förvandlar honom från revolutionär till reformist ; i 
stället för att inta en rakt igenom negativ hållning till den utom-
litterära världen kompromissar han med den. Han oroas av den 
roll litteraturen givit sig själv i samhället, av den pågående mar-
ginaliseringen av litteraturen – och som motvikt till det vill han 
överbrygga gapet mellan den litterära institutionen och den so-
ciala världen ; han vill göra litteraturen demokratisk, det vill säga 
gångbar och angelägen även utanför den inre kretsen, och han 
vill erbjuda samhället sina tjänster som författare och konstnär.

Det kan låta som om jag här beskriver en utveckling i 
Lindqvists författarskap, där han rör sig från en romantisk till 
en pragmatisk hållning. Då har jag varit otydlig. De romantiska 
och pragmatiska momenten existerar sida vid sida i hans tidiga 
böcker ; de är inflätade i varandra på ett sätt som vittnar om den 
dragkamp mellan kraftfält som pågår mitt i hans författarskap.

för analysens skull kan det dock vara meningsfullt att be-
handla dem var för sig. medan jag i förra kapitlet undersökte 
det romantiska momentet i Lindqvists författarskap ska jag här 
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således renodla framställningen av det pragmatiska momentet. 
Som kanske framgått handlar det återigen om motsättningen 
mellan litterära hållningar och modernitetens värden. Den stora 
skillnaden är den, att medan det romantiska momentet yttrar sig 
som civilisations- och modernitetskritik, gör det pragmatiska 
momentet alltså sig påmint som en kritik av litteraturen. Kan 
samhället utformas med konsten som ideal? Kan konsten anpas-
sa sig till samhället? Det är två sidor av samma mynt.5

Innan jag går närmare in på Lindqvists obekväma relation till 
den litterära institutionen och hans strategier för att frigöra sig 
från densamma kan det finnas skäl att tala lite mer utförligt om 
det svenska idé-, kultur- och litteraturklimat han befann sig i när 
han skrev sina första böcker. Det är viktigt för att förstå vad han 
gjorde uppror mot. Det är dock ingen enkel bild att teckna, vilket 
är tänkt att framgå av de följande sidorna.

Bilder av femtiotalet och historieskrivningens bedräglighet

I En gift mans dagbok ger Lindqvist sin version av hur det gick 
till då han vårvintern 1957 förlorade sitt recensionsuppdrag på 
Dagens Nyheter.6 Det ska ha skett efter en upptrappad konflikt 
med tidningens dåvarande kulturredaktör, olof Lagercrantz, 
som helt enkelt tycks ha varit av den meningen att Lindqvist 
hade blivit besvärlig och höll på att skämma ut såväl sig själv 
som tidningen.

Det började enligt Lindqvists version några månader tidigare 
då han på kultursidan offentligt avsade sig sitt långvariga upp-
drag som recensent efter att ha kommit till insikt om att ”det 
var något grundläggande fel med hela genren” och med förla-
gens överproduktion av ”det banalt sensationella”.7 Nästa gång 
han tar sig ton lyckas han förolämpa Dagens Nyheters ”ömtålige 
och lättsårade envåldshärskare, Herbert Tingsten” genom att 
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tala nedlåtande om dennes ”magistrala Japanartiklar” som nyli-
gen hade publicerats i tidningen. Detta, menar Lindqvist, förlät 
Tingsten honom aldrig.8

Hämnden lät inte heller vänta på sig. I slutet av februari 
påbörjade tidningen Vi publiceringen av Lindqvists stridsskrift 
reklamen är livsfarlig. Trots att reklamen förmodligen påverkar 
våra liv och självbilder i långt större utsträckning i dag än på 
femtiotalet är det knappast troligt att en ideologisk uppgörelse 
med den skulle väcka samma hånfulla bemötande nu som då. 
Som Lindqvist skriver hade han med reklamen är livsfarlig inte 
bara börjat såga av den gren han själv satt på som recensent, det 
var också den gren som ”familjen Bonnier [ och ] hela den sven-
ska tidningspressen satt på”.9 Tingsten fick upp vittringen och 
utsåg sin kollega Kurt Samuelsson att på tidningens ledarsida 
kasta sig över bytet. Bokens tankar, skriver Lindqvist, ”avrätta-
des nu på ledande plats som så ’vettlösa’ att de inte ens behövde 
bemötas”.10 Nästa dag kom ett brev från olof Lagercrantz, där 
denne uttryckte sin besvikelse över att Lindqvist inte hade kom-
mit till honom för att ta emot råd om hur han kunde ha undvikit 
att dra skam över sig själv och sitt författarskap. Det är början på 
en svår tid för Lindqvist : ”[ I ] praktiken var mitt medarbetarskap 
i tidningen nu slut. Jag fick aldrig mer några böcker för recen-
sion. och de artiklar jag själv erbjöd tidningen blev alltid refuse-
rade av omsorg om mitt eget bästa.”11 Reaktionen spred sig, och 
enligt Lindqvist själv ville ingen i tidningsvärlden därefter veta 
av honom. I och med det var också hans enda egentliga inkomst-
källa borta.

Säger den här händelsen, filtrerad genom Lindqvists egen 
upp levelse, något om debattklimatet på femtiotalet? I sin idéhis-
toriska avhandling Debattens vågor studerar Anders frenander 
de politisk-ideologiska svängningarna i efterkrigstidens sven-
ska kulturdebatt. Tiden från andra världskriget till mitten av 
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sextiotalet beskriver han som en ”tjugo år lång period av relativ 
tystnad”.12 Särskilt tyst i politiskt-ideologiskt avseende menar 
han att det var 1952–1964. Denna tretton år långa period, i tid 
avgränsad av 1951 års debatt om tredje ståndpunkten och 1965 
års Vietnamdebatt, behandlar frenander i ett eget kapitel under 
rubriken ”Parentesen : ideologiernas död”. Det är inom tidsrym-
den för den historiska parentesen som Sven Lindqvist förbered-
er, inleder, etablerar och avslutar sitt författarskaps första, tydligt 
urskiljbara litterära projekt – det som börjar med Ett förslag 
1955 och slutar med Praktika 1962. Att denna del av Lindqvists 
författarskap sammanfaller med åren för ”ideologiernas död” är 
förstås ett förhållande värt att beakta – i synnerhet om man är 
av den uppfattningen att trovärdiga analyser av konst närliga ut-
tryck i någon mån kräver en förståelse av de historiska omstän-
digheterna vid deras tillkomsttid.

Det finns anledning att söka förklaringar till att den ideolo-
giskt laddade striden i tredje ståndpunkten-debatten så tvärt 
avblåstes och sedan, åtminstone vad gäller kulturdebatten, aldrig 
återupptogs under resten av femtiotalet. Klart är att de debat-
törer, huvudsakligen fyrtiotalister, som förespråkade den tredje 
ståndpunkten blev hårt ansatta i offentligheten. Deras närmast 
pacifistiska hållning – som gick ut på att Sverige genom att 
vägra ta parti för vare sig USA eller Sovjetunionen skulle und-
vika att bidra till den starkt upptrappade politiska och militära 
konflikten mellan kalla krigets bägge supermakter – möttes med 
hån av ledande svenska opinionsbildare. Den som inte entydigt 
tog ställning för västblocket och USA i den kraftigt polariserade 
debatten ansågs vara naiv eller hysa hemliga kommunistiska 
sympatier.13  

I dessa omständigheter ser frenander ett par möjliga förklar-
ingar till att den politisk-ideologiska kulturdebatten tystnade 
under femtiotalet. Dels menar han att det kan ha varit så att de 
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samhällsengagerade skribenterna helt enkelt inte orkade med att 
driva debatten vidare. Dels anser han det vara möjligt att man 
från högre ort beslutade att sätta punkt för debatten. En konspi-
ratorisk men långt ifrån orimlig teori tar fasta på just nämnda 
Herbert Tingstens starka maktställning vid den här tiden och 
framhåller att denne, efter att själv ha gripit in i debatten om 
tredje ståndpunkten, ” [ lade ] locket på för en kritisk debatt på 
kultursidorna om ett ämne som traditionellt inte hade sin plats 
där”.14

Ett tredje, tämligen etablerat sätt att förklara femtiotalets 
politisk-ideologiska klimat är att hänvisa till huvuddrag i den 
internationella politiska debatten. frenander påminner om den 
kända föreställningen om femtiotalet ”som det årtionde när en 
allmän avideologisering i de västerländska demokratierna ägde 
rum”.15 Tingsten var en av dem som tidigt uppmärksammade 
denna utveckling och önskade skynda på den. med demokratins 
genombrott i västvärlden höll enligt Tingsten de stora ideologis-
ka skiljelinjerna mellan olika politiska partier på att suddas ut. 
Globalt pågick visserligen en gigantisk ideologisk kraftmätning 
mellan de maktblock som leddes av USA och Sovjetunionen, 
mellan ”demokratierna” och ”diktaturerna”, som Tingsten kunde 
ha uttryckt det. Håller man sig till de västliga nationernas inrikes-
politik, och inte minst till förhållandena i Sverige, får perioden 
dock betraktas som stabil. ”[ m ]ed undantag för ATP-striden 
1957–60, var motsättningarna mellan regering och opposition 
mycket beskedliga”, skriver frenander.16 De här årens höga och 
stabila ekonomiska tillväxt – som användes till att bygga ut den 
allmänna välfärden – samt den allmänna tilltron till vetenskap, 
teknisk utveckling och rationell organisation, lade som Bernt 
Skovdahl visar också grunden för ett nytt slags, överideologisk 
framstegstro.17 När det blev tydligt för var och en, oavsett ide-
ologisk hemvist, att det stora flertalet människor fick en avsevärt 
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höjd levnadsstandard blev det också svårt att i grunden ifråga-
sätta politiken som fördes av den socialdemokratiska regering-
en, under åren 1951–57 i koalition med Bondeförbundet. De 
gamla politiska och ideologiska striderna avblåstes, och de auk-
toriteter verkade ha fått rätt som i likhet med Tingsten menade 
att ”ideolog isk politik” med tiden skulle komma att ersättas av 
”rationell förvaltning”.18

Den här presenterade bilden av femtiotalets ideologiska kli-
mat i Sverige är allmänt känd och accepterad, och den skiljer 
sig inte nämnvärt från de historiska rundmålningar som före-
kommer i litteraturhistoriska översiktsverk. Kulturellt och in-
tellektuellt har femtiotalet framställts som ett överlag sömnigt 
årtionde. författarna tycks ha vänt politiken ryggen, som om de 
faktiskt delade uppfattningen att politiken gjorts överflödig och 
snart skulle övergå i tråkig förvaltning av det rådande systemet 
– något som i så fall gör det lätt att förstå deras önskan att helt 
lämna över ansvaret för detta på de så kallade politikerna. om 
en sådan känsla verkligen vägledde femtiotalisterna skulle den 
delvis kunna kasta ett förklarande ljus över bilden av femtiotalet 
som decenniet då den litterära institutionen och samhället stod 
som längst ifrån varandra. Utvecklingen tycks dessutom ha varit 
påhejad uppifrån av starka opinionsbildare som Tingsten. Som 
nämnts såg han helst att kulturen och litteraturen höll sig på sin 
kant, långt bort från politiken. Tingsten ville, som frenander 
visar, inte veta av någon kritisk kulturdebatt i Dagens Nyheter, 
och då någon författare ändå vågade trotsa detta förbud och till 
råga på allt vände sig mot honom personligen kunde denna, 
vilket Lindqvists berättelse omvittnar, räkna med att bli utsatt 
för repressalier.

Liksom det kan vara intressant att fundera över det allmänna 
ideologiska kulturklimatet i femtiotalets Sverige finns det goda 
skäl att studera Lindqvists tidiga författarskap i ett mer avgränsat 
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litteraturhistoriskt sammanhang. Vad som utgör detta samman-
hang är däremot inte alldeles självklart, eftersom det litterära 
femtiotalet framstår som både svårfångat och motsägelsefullt.

möjligen kan man med Jan magnusson hävda att femtiota-
lets litteratur, i stora drag och i alla fall under första halvan av 
decenniet, ännu höll fast vid de från romantiken till modernis-
men överförda idealen om konstens tidlöshet och originalitet. 
”Konstverket ansågs i den romantiskt-modernistiska traditionen 
emanera ur källor bortom språk och värld i en metafysisk ur-
sprunglighet eller ur ett i människan placerat, psykologiskt och 
likaledes metafysiskt, undermedvetet”, skriver magnusson och 
menar att ett utmärkande drag för femtiotalets litteratur var 
ett ”ständigt prövande av dessa metafysiska positioner”.19 Det 
här sker alltså åren strax efter att Ingemar Hedenius utkommit 
med tro och vetande och samtidigt med att nykritiken får sitt 
genomslag i Sverige. Varken uppgörelsen med religionen eller 
tillämpningen av en alltmer materialistisk syn på språket och 
världen inom den humanistiska forskningen på 1950-talet hade 
alltså någon direkt motsvarighet i den svenska litteraturen. I 
stället sökte sig författarna inåt, till det privata, och till religiösa 
trossatser : Birgitta Trotzig och östen Sjöstrand blev katoliker, 
Barbro Alving kväkare, majken Johansson frälsningssoldat och 
Paul Andersson försökte konvertera till judendomen.20

Som jag diskuterade i föregående kapitel sökte på sätt och vis 
även Lindqvist svaret på sina frågor i en besläktad romantisk 
konstsyn. Han var emellertid redan från början mycket praktiskt 
inriktad. Konsten var enligt Lindqvist inte en lek som skulle 
beskådas och beundras, den var på allvar och borde användas. 
Som jag har visat var Lindqvist dessutom kritisk till sin samtids 
romankonst, och till författarnas försök att överträffa masskultu-
rens ord- och bildöverskott. Han ogillade den estetiserande pos-
en. I Ett förslag ironiserar han på följande vis över samtidslit-
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teraturen : ”Det är troligt att någon framtida litteraturhistoriker 
med böjelse för överdrifter kommer att framställa det mellersta 
1900-talets litteratur som skriven av berusade om berusade.” 
( EF, 96. )

Vilken litteratur han syftar på framgår inte. Kanske rör det 
sig om språkexperiment som öyvind fahlströms konkretistiska 
Hätila ragulpr på fåtskliaben, kanske om nyromantiska och ut-
levande författarroller runt omkring metamorfos-gruppen, kan-
ske om den dragning till naivistiskt uppror mot fyrtiotalisternas 
tidsengagemang som Torben Brostrøm i efterhand tyckte sig 
skönja hos så skilda författare som Bo Setterlind, Per Wästberg, 
Bo Grandien, Ingemar Gustafson eller majken Johansson.21 
Återbruk av romantikens motiv och former, naivistisk lekfullhet, 
esteticism och existentialistiskt svårmod är karaktärsdrag som 
regelbundet tillskrivits femtiotalet. Litteraturhistorieskrivarna på-
pekar också att det knappast fanns några egentliga motsättningar 
mellan femtiotalet och fyrtiotalet ; tvärtom beundrade femtiotal-
isterna sina föregångare.22 Annars påverkas bilden av femtiotalet 
förstås av vad det är som omskrivs : lyriken eller prosan, staden 
eller landsbygden, den nya generationen författare eller den gam-
la? I förordet till antologin Femtitalet i backspegeln skriver Karl-
Erik Lagerlöf att det mycket riktigt inte fanns något ”enhetligt 
50-tal, knappast heller någon enhetlig 50-talsförfattare. Några 
slår an en ton och den blir decenniets lögn – och lögnen om deras 
författarskap”. Lagerlöf föreslår att femtiotalet i stället ska ihåg-
kommas som ”mångfaldens decennium framför andra, en tid full 
av motsägelser och frihet, tolerantare än 60-talet, fullt av lek och 
högsinthet, urbant esteticerande, präglat av ett slags ansvarslös 
högkonjunktur före den verkligt allvarliga upptäckten av världen, 
Per Wästbergs, folke Isakssons, Sara Lidmans”.23 

oavsett perspektiv och slutsatser verkar de flesta som skrivit 
om femtiotalets litteratur överens om att decenniet präglades av 
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en reträtt från politikens område. Brostrøm beskriver femtio-
talet som ”en slumrande period”, visserligen ”konstnärligt rik” 
men också ”politiskt halvdöd” ; magnusson pekar på ett relativt 
ointresse bland tidens lyriker för ”att i dikt framställa samtidens 
problemområden” ; Jan myrdal å sin sida skriver 1957 att ”[ o ]  m 
det under trettiotalet nästan kunde sättas likhetstecken mellan 
[ … ] författare och progressiv kan man under femtiotalet sna-
rare sätta likhetstecken mellan kultur och politisk likgiltighet”.24 
Så lyder den traderade berättelsen om femtiotalets svenska lit-
teraturklimat – decenniet är lekfullt och estetiskt, men också 
politiskt oengagerat. Det är en berättelse som överensstämmer 
väl med Anders frenanders beteckning av decenniet som en 
”parentes” i kulturens långa historia av politiskt-ideologiskt en-
gagemang.

Samtidigt skulle de flesta som forskat om femtiotalslittera-
turen skriva under på att det inom decenniets toleranta plural-
ism även rymdes socialt och politiskt engagerad litteratur. Det 
som döljer detta faktum är möjligen avsaknaden av gemensam-
ma manifest från författarna.25 Att det ändå förekom frustration 
riktad mot den litteratur som fick dominera bilden av femtio-
talet visar sig i många författares olika försök att – särskilt un-
der decenniets senare del – avkräva sina kolleger ett ”engage-
mang”. När Göran Printz-Påhlson i BLM 1958 raljerande skriver 
att ”50-talet har varit debatten om bristen på debatt” så lyckas 
han ändå samtidigt få något sagt om det uppdämda behovet som 
fanns i tiden av en ny estetisk-politisk samling.26

 Det finns såklart också allvarliga problem behäftade med 
sådana svepande historieskrivningar som jag återgivit här. De 
överlever sällan närmare analyser av de historiska dokumenten. 
I det här fallet utgör till exempel litteraturhistorikernas decen-
nietänkande ett problem, då det tenderar att lägga fokus på unga 
debuterande författare hellre än på äldre etablerade, på uppbrott 
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i litteraturen snarare än på det som är konstant.27 även när det 
handlar om mer systematiska studier som Anders frenanders 
finns det skäl att vara på sin vakt. frågan är framför allt hur gen-
eraliserbara hans slutsatser är. Jag har redan tagit fasta på hans 
forskning i mitt försök att finna ingångar till femtiotalet. Det kan 
tyckas att jag ger hans avhandling omotiverat stort utrymme, 
men jag vill ändå dröja kvar vid den en stund till och använda 
tillfället att fundera över historieskrivningens problem. På det 
sättet hoppas jag röja vägen för alternativa sätt att skriva om och 
förstå det femtiotal som Sven Lindqvist verkade i.

I inledningen till sin studie gör frenander klart att det han 
sökt efter och sedan studerat är dagstidningarnas ”kultursides-
artiklar som ingår i en debatt om politisk-ideologiska frågor”.28 
Avgränsningen väcker främst två frågor. Den första handlar om 
i vilken mån frenanders empiriska material kan betraktas som 
representativt för kulturdebatten i stort. Kulturdebatter har his-
toriskt sett utspelat sig även på andra ställen än dagstidningar-
nas kultursidor, till exempel i de oftast betydligt mer obe roende 
och tillåtande kultur- och litteraturtidskrifterna.29 Studier av 
andra offentligheter hade kunnat ge andra resultat. I Ett fem-
tiotal vittnar Jan myrdal om den radikala femtiotalsdebatt han 
ingick i och från vars utkikspunkt ”det officiella litterära fem-
tiotalet” framstod som ”en kuriös och lokalt Nordatlantisk och 
historielös provinsialism”.30 Något annat som inte alltid får det 
utrymme det förtjänar i historieskrivningen är det ständigt när-
varande apokalyptiska krigsscenariot, kärnvapenkriget, som för-
modades kunna bryta ut när som helst och ödelägga jordklotet. 
Sivar Arnér må ha tillhört tidens mer pessimistiska betraktare, 
men när han i en intervju 1957 hävdade att vi ”i själva verket inte 
[ har ] så lång tid kvar att leva någon av oss”, då gav han uttryck 
för en oro som verkar ha varit väl förankrad i tiden, åtminstone 
bland intellektuella.31 Vad som än sagts genom åren om femtio-
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talets idylliska folkhem ska man inte glömma bort att den här 
rädslan kastade en mörk skugga över hela decenniet ; 1956 ut-
gavs Harry martinsons teknikdystopiska diktverk aniara, och i 
den bok – Diktarna inför nutidsproblemen – där Arnér levererar 
sin dystra prognos är det ingen av bokens femton intervjuade 
författare som kan låta bli att ta upp det hotande kärnvapen kriget 
som ett av tidens mest akuta problem. Vidare vittnar den skön-
litterära utgivningen under decenniet om att till exempel den 
sociala romanen ännu stod sig bra : Sara Lidman debuterade 
under femtiotalet, Lars Ahlin fördjupade sin estetik, Per Anders 
fogel ström påbörjade sina historiska Stockholmsskildringar, och 
bland yngre författare förnyade Kurt Salomonson den ännu livs-
kraftiga arbetarlitteraturen.

Den andra frågan man kan ställa till frenanders material-
avgränsning rör hans förståelse av begrepp som ”politik” och 
”ideologi”. Han söker efter den sortens inlägg i kulturdebatten 
som kan hänföras till traditionella politiska ideologier.32 Det är 
ett snävt politik- och ideologibegrepp som knappast fångar in 
mer än en bråkdel av de debattinlägg som i det litterära fältet 
skulle betecknas som politiska. Sett ur ett konstnärligt perspek-
tiv kan ju till och med avsaknaden av konventionell politisk de-
batt vara ett politiskt ställningstagande. Som jag nämnde i förra 
kapitlet ser såväl Adorno som Rancière konstens enda verkligt 
politiska potential just i dess autonomi. Paul Tenngart är inne 
på detsamma när han framställer de nyromantiska metaformos- 
poeternas litterära hållningar som ( indirekt ) politiska motstånds-
handlingar riktade mot den ideologiska konsensus som rådde i 
tiden.33    

Detta är egentligen inte menat som kritik mot frenander. Till 
skillnad från många av dem som i svepande ordalag tecknat fem-
tiotalets litterära klimat är han tydlig med vilka avgränsning ar 
han gör. Problem uppstår om man tar hans eller andras studier 
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som intäkt för att femtiotalets kulturdebatt som helhet var ide-
ologiskt död. Det är sådant man måste akta sig för då man ger 
sig i kast med att, som det heter, ”kontextualisera” sina littera-
turanalyser. faran är att man börjar förstå litteratur med hjälp 
av ett givet historiskt facit. Den som alltför dogmatiskt arbetar 
efter den sortens speglingsteorier löper risken att reducera det 
konstnärliga uttrycket till vad som går att säga – eller redan har 
sagts – om tiden för dess tillkomst. Ifall jag ska kunna göra Sven 
Lindqvists författarskap någorlunda rättvisa krävs således att jag 
bryter mig ut ur sådana på förhand givna tolkningsramar som 
historieskrivningen – till skillnad från historien – tillhandahåller. 
Den gängse bilden av periodens politiska klimat ska helst inte 
ha någon avgörande inverkan på min läsning av Lindqvists 
femtiotalsböcker. Hans böcker ska tala för sig själva. och det 
finns en poäng med detta : de enskilda exemplen skapar nämlig-
en utsikter att skriva historia i stället för att bara upprepa histo-
rieskrivningen. Därför är det också på tiden att jag återvänder 
till Lindqvists tidiga böcker för att undersöka hur tidens litterära 
och politiska problem framställs där.

Institutionskritiken inifrån

”Jag har börjat bli främmande för min miljö”, skriver Lindqvist 
i Ett förslag ( EF, 18 ). Det är sin tids myter om diktaren han 
syftar på. Han berättar om några författare som låtit sig förföras 
av destruktiva eller förljugna diktarroller. författarna A, B och 
C till exempel – de ”åt narkotika, skröt med sitt homosexuella 
levebröd, gjorde allt för att gå under i hedervärd sinnessjukdom 
vid 25 års ålder, efter att ha revolutionerat den svenska poesin” 
( EF, 18 ). D däremot hade blivit arbetarförfattare, ”skrev ar-
tiklar mot parfympoesin, snobbade med sin enkla härkomst [ … ] 
och hade glömt att han slutade skolan i tredje ring därför att det 
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var modernt då” ( EF, 18 ). På Södermalm i Stockholm träffar 
”Lindqvist” ( berättelsens jag ) författaren E, en gamm al beundrad 
vän som har skrivit en bok, fått god kritik och blivit upptagen i 
litterära kretsar. E har glömt bort sina gamla vänner och sneglar 
nu på sina nya kolleger hos vilka han söker framgångsreceptet för 
tidens författare. Han skriver en ny bok, får ännu mer beröm och 
blir ”ett namn” i kulturvärlden. Tidningsspalter upplåts åt honom, 
där han övar in ”ett slags stilistisk jiujitsu som [ gör ] det omöjligt 
att få grepp på honom” ( EF, 20 ). En dag hamnar Lindqvist i 
samspråk med en vän som även han är en gammal bekant till den 
upp lyfta författaren. ”Jag förstår inte längre vad han skriver”, 
säger Lindqvist. Den gemensamma vännen svarar : ”men du 
förstår varför han skriver [ … ]. Det borde räcka.” ( EF, 20. )

Nå, varför skriver då författaren E? mellan raderna i den kor ta 
berättelsen antyds att han har glömt bort vad han ursprunglig-
en ville få sagt som författare och nu i stället bara månar om 
sitt rykte. Han skriver för att bli ”författare”, inte för att han har 
något att säga. Han skriver också för att nå berömmelse i den 
litterära världen ; målet är att bli uppburen av andra författare 
och centrala gestalter i det litterära fältet. Han har med andra ord 
inträtt i det litterära fältets autonoma värld, där det som skrivs 
är riktat inåt till likasinnade, till dem som vet vad det betyder 
att vara en god författare. Ställer man sig utanför denna värld, 
vilket Lindqvist gör med den sedelärande berättelsen, framstår 
den sortens litteratur och författarroll som främmande, obegrip-
lig och fullständigt ovidkommande för de samtal som förs i 
 offentligheten utanför det litterära fältet.

Det är alltså en institutionskritisk hållning Lindqvist formu-
lerar. Den drabbar inte i första hand romantiska hållningar i lit-
teraturen utan mer specifikt den inåtvända, självbekräftande och 
självförhärligande verksamheten i fältet. Han är inte ensam om 
den kritiken. många vittnar om att såväl litteraturen som kul-
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turklimatet i stort förändras under senare delen av femtiotalet 
– och att det ”verklighetsengagemang” som skulle prägla näs-
ta decennium i själva verket inleds redan då. ”Vad gäller den 
politiska radikalismen”, skriver Lena Lennerhed, ”kan ’sextio-
talet’ sägas börja ungefär 1956–1957, med förnyad marxistisk 
debatt och kamp mot atomvapen.”34 Det här är kapprustningens 
tid, då minsta konflikt i världen drar till sig supermakternas in-
tressen. Andra, som Sven Nilsson och Rolf yrlid, lyfter fram 
revolutionen på Kuba, Ghanas självständighetsförklaring som 
inleder den stora avkoloniseringen av Afrika, de första reguljära 
tevesändningarna, uppsändningen av den första satelliten, den 
påbörjade utgivningen av svenska kvalitetspocketböcker – vik-
tiga händelser som alla inträffar under ett och samma år : 1957.35 

om inte litteraturen sökte sig till storpolitiken kan man för-
moda att storpolitiken via dessa händelser tvingade sig på lit-
teraturen. Göran Palms litteraturkritik från andra halvan av 
femtiotalet kan möjligen belysa hur litteraturklimatet föränd-
rades. Palm, som i likhet med Lindqvist inledde sin kritikerbana 
i syndikalistiska arbetaren, var en författare som gärna dis-
kuterade bristerna i femtiotalets litteratur. även om han under 
första halvan av decenniet delvis försvarade femtiotalisternas 
litterära perspektiv var han, som Rikard Schönström skriver, ti-
digt kritisk till den nya författargenerationens ”utpräglade esteti-
cism och [ … ] ovilja att delta i samhällsdebatten”.36 I BLM 1954 
anklagar han de unga författarna för att sakna ”[ kunskap ] om 
verkligheten och människornas problem i den, och framförallt 
spontan kontakt med denna verklighet”.37 Schönström noterar 
att Palm därefter, och i synnerhet från och med 1955, då han till-
träder redaktörskapet för den nya litterära tidskriften Upptakt, 
”allt oftare [ efterlyste ] ett verklighetsengagemang hos sina dik-
tarkollegor”.38 Hans åsikt är att det gått alltför mycket slentrian i 
femtiotalets modernism, och i sin ledare till det fjärde numret av 
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Upptakt 1957 drar han slutsatsen, skriver Schönström, ”att det 
modernistiska experimentet under femtiotalet har förvandlats till 
ett självändamål och därmed förlorat sitt progressiva syfte”.39          

Schönström betonar dock att Palm aldrig tar avstånd från den 
modernistiska traditionen som sådan, i synnerhet inte till den in-
stitutionskritiska avantgardismen :

I själva verket försvarade han avantgardismen så länge den var inställd på 

att befrämja dialogen eller förståelsen mellan författare och läsare. Diktarna 

bör experimentera [ … ], men de bör ”experimentera i enkelhet, direkthet, 

begriplighet”. Det är givetvis mot bakgrund av detta motsägelsefulla krav 

som man skall förstå Göran Palms eget författarskap under sextiotalet – och 

kanske även det faktum att han under en tid skulle överge litteraturen helt 

och hållet.40

Palms kritik av den modernism som förvandlats till ett själv-
ändamål kan förstås mot bakgrund av det så kallade ”publikpro-
blemet” som jag tog upp i början av det här kapitlet. En konsekvens 
är att många av femtiotalets författare upplevde att litteraturen 
hade blivit avskuren från världen. Litteraturens tilltal riktades inåt, 
och författarna sökte bekräftelse i varandra. Lindqvist kunde inte 
längre förstå vad författaren E skrev, bara varför han gjorde det. 
Han skrev för att vinna erkännande i litteraturens avskilda värld, 
för att nå berömmelse där. Hans publik är andra författare, kri-
tiker, stipendiegivare – det vill säga specialister på litteratur. övrig 
publik försvinner utom synhåll. och i samma takt som det litterära 
samtalet på detta vis avskärmar sig från publiken utanför den egna 
kretsen, förlorar denna publik intresset för det litterära samtalet. 
Litteraturen blir isolerad, och marginaliserad.

Publikproblemet – som förstås inte enbart kan skyllas på för-
fattarna utan är en komplex historia – blir under femtiotalet så 
påtagligt att behovet av uppror blir akut, och när Sven Lindqvist 
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inleder sitt författarskap vid mitten av decenniet är det ett av de 
första problemen han tar sig an. Han vill skriva, och funderar 
på hur. Han vill känna mening och få något uträttat, men kän-
ner sig hämmad av litterära konventioner och förutbestämda för-
fattarroller. Vad är egentligen litteratur? Vad sysslar författarna 
med? Vem skriver de för? Det är frågor som oavbrutet upptar 
Lindqvist i början av hans författarskap, vilket framgår av den 
redan tidigare citerade DN-artikeln ”Varför litteratur?” :

[ L ]itteraturen tycks vara ett tillhåll för invigda, en avskild domän där det 

sysslas med saker som ingen kan förklara betydelsen av. [ --- ] Kan man ge 

några skäl för att en annan människa bör lägga sig till med vanan att läsa 

böcker, kan man försvara att man själv ägnar sitt liv åt att göra det?41

Särskilt problematisk blir situationen om man som Lindqvist 
är närmast besatt av tanken att konsten ska vara användbar, att 
den ska kunna tas tillvara i livet. Lojaliteten mot den litterära 
institutionen, som jag har visat är en viktig del av Lindqvists 
romantiska konstsyn, stöter alltså här på patrull. De inom littera-
turen odlade hållningarna och attityderna tilltalar honom inte. 
Det fungerar som incitament för honom att ge sig av i en annan 
riktning, att försöka frigöra sig från institutionen ”litteratur”.

fortsatt reträtt 

Jag har tidigare skrivit om hur Lindqvist ger upprättelse åt var-
dagen, åt den oskuldsfulla hållningen och det konstlösa skrivan-
det. Det hålls fram som alternativ till den symbolistiska konst 
som klipper av förbindelsen med det verkliga livet. Så här kan 
det låta när han angriper den samtida lyrikens benägenhet att 
cirkla runt i symbolernas instängda värld :

Att solen vid något tillfälle förvandlats till en grön ost tycks mig inte särskilt 
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märkvärdigt jämfört med de naturliga egenskaper den varje dag utvecklar 

på himlen och på jorden. Att som Bo Setterlind se en stjärna i sportmössa 

är inte oskuld. En professor i sportmössa är genast bättre. Att kunna dikta 

enbart om själva sportmössan som faktum är att ha nått långt. Problemet är 

att vilja ödmjuka sig en smula. Sett som dikt är det vardagligaste liv fullt av 

storartade skeenden. ( EF, 78. )

för Lindqvist handlar det om att dikten måste återknyta kontak-
ten med verkligheten. modernismens romantisk-symbolistiska 
tradition är överspelad ; den har låst fast litteraturen vid stelnade 
konventioner och stängt ute den från verkligheten. Det är en 
konstlad konst, och just därför värdelös : ”man [ … ] går miste 
om verkligheten för att få stoltsera med skenvärden.” ( EF, 64. ) 

I kapitel 3 visade jag att Lindqvist i en ny, fri essäform såg 
möjligheter att slå en bro mellan den litterära institutionen och 
den utomlitterära världen. Essän kan återge litteraturen dess re-
levans och värdighet, den kan bli nödvändig. En av essäns styr-
kor är paradoxalt nog diktförnekelsen, att den inte behöver vara 
upptagen med att vara konst utan i stället kan koncentrera sig på 
att få något sagt. Diktförnekelsen är kanske rent av en konstnärlig 
styrka. ”Uppstår kanske den största dikten ur diktförnekelse?”, 
frågade sig Lindqvist i Handbok. Han pekade på Almqvist, vars 
”konsts storhet är en strävan utöver konst”, och på Strindberg 
som ”är diktvägrare ända in mot ålderdomen, medan han skapar 
den odödliga följden av mästerverk” ( Hb, 139 ).

Det verkar gälla flera av femtiotalets författare att de under 
decenniets andra hälft har allt svårare att få syn på den kritis-
ka potentialen i samtidslitteraturen. Litteraturen tycks ha blivit 
självspelande. Den blir inte till i relation till samhället. En sådan 
kritik finns närvarande genom hela Lindqvists tidiga författar-
skap. Hos Göran Palm yttrade det sig som ett allt starkare krav 
på dikten att den skulle verka för större förståelse mellan förfat-



III 225

tare och läsare. Göran Printz-Påhlson är en annan författare som 
är upptagen av frågan ; Rikard Schönström diskuterar i den tidi-
gare nämnda artikeln ”Det andra femtiotalet” hur Printz-Påhlson 
i sin klassiska essäsamling Solen i spegeln ( 1958 ) gör upp med 
det romantiska och symbolistiska arvet i tidens moderna lyrik. 
Bokens huvudargument återger Schönström så här :

för ovidius och Dante, hos vilka symbolen [ solen i spegeln ] tidigast före-

kommer, var det i första hand solen, det vill säga verkligheten eller san-

ningen, som skulle fångas i diktens spegel [ … ]. för senare tiders roman-

tiker, symbolister och modernister har diktens uppgift snarare bestått i att 

reflektera diktarens eget ansikte. Här finns emellertid ett problem. När solen 

försvann ur spegeln blev även själva spegeln dunkel, och våra dagars poeter 

har därför antingen frenetiskt putsat spegeln i sin narcissistiska isolering 

eller också slagit sönder den i desperation över att endast kunna frambringa 

ett bedrägligt sken. oavsett om poeterna har dyrkat konsten för dess egen 

skull eller föraktat konsten för livets skull har de begått samma misstag 

[ … ]. Diktaren kan aldrig finna verkligheten eller sitt eget jag i det som är 

och förblir en spegel, en bild eller ett tecken som pekar bortom sig själv.42

Schönström visar vidare att Printz-Påhlson i likhet med Palm 
föreslår att den moderna diktarens reaktion på denna sin isole-
rade tillvaro framför spegeln bör bli att ”tonvikten i den litterära 
kommunikationsprocessen [ förskjuts ] från författaren och från 
den autonoma texten till läsaren”.43 Det innebär en retorisk och 
pragmatisk inställning till konstnärligt skapande, menar Schön-
ström : ”I stället för att ensidigt ge uttryck åt författarens känslor 
eller tankar bör dikten påverka läsaren till att tänka och handla 
på egen hand.”44

Tanken att litteraturen måste avstå från sina anspråk på auto-
nomi och i stället söka upp sina läsare och den verklighet de  lever 
i – den delar alltså Sven Lindqvist med flera andra författare i 
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tiden. Tanken svarar också mot vad jag har lyft fram som en av 
beståndsdelarna i det pragmatiska momentet : litteraturen måste 
kompromissa med den utomlitterära världen om den inte ska 
bli en anomali. Att inrikta sig på läsarens funktion i den litterära 
kommunikationsprocessen framstår som en tänkbar lösning på 
problemet.

för att bättre förstå Lindqvists och hans generationskam-
raters komplicerade förhållande till författarrollen kan det fin-
nas skäl att anlägga ett vidare historiskt perspektiv på saken. Jag 
antydde tidigare hur världshändelserna allt tydligare tvingade 
sig på litteraturen under femtiotalets senare del. I ett betydligt 
längre historiskt perspektiv blir det viktigt att påminna om den 
kris som det romantiska diktaridealet genomgick i det moder-
na industrisamhället och den framväxande välfärdsstaten. Den 
romantiska föreställningen om diktaren som andlig special-
ist och intresselös undantagsmänniska – på en gång expert på 
livets frågor och upphöjd över dem – levde vidare i modernis-
men men blev samtidigt allt svårare att hålla fast vid i takt med 
1900-talets demokratiseringsprocess och de påfrestningar som 
den västerländska civilisationen utsattes för under seklets bägge 
världskrig. även den förändrade bilden av människan som växte 
fram i kölvattnet av exempelvis modern språkfilosofi, psykologi 
och sociologi gjorde det svårt att förfäkta idén om den roman-
tiska genimänniskan. Som en följd härav inleddes i fyrtiotalets 
Sverige en uppgörelse bland författarna med det romantiska dik-
taridealet, en uppgörelse som Ingemar Algulin i sin studie över 
fyrtiotalslyriken kallar för ”den orfiska reträtten” och beskriver 
som ”en nedstigning från de höga positioner som diktaruppfatt-
ningen i den västerländska kulturen tilldelar poeten”.45

Algulins iakttagelser rör lyriken, men det hindrar inte att hans 
beskrivning av förskjutningen från en romantisk till en mer av-
mystifierad och kanske demokratisk diktarhållning kan gälla 
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även andra litteraturformer. Just önskan att avmystifiera och 
demokratisera litteraturen är i varje fall tydlig hos Lindqvist. Vad 
gäller viljan till demokratisering skulle man mer specifikt kunna 
uttrycka det så att han söker ett sätt att demokratisera den aristo-
kratiska, elitistiska litteratursyn som Vilhelm Ekelund omfattade 
i sitt författarskap. Ekelund inledde förvisso själv ett slags orfisk 
reträtt på huvudsakligen formell och tematisk nivå när han un-
der tiotalet gav upp lyrikens ”eleverade upplevelseestetik” för 
ett essäistiskt författarskap i den ”klassicistiska traditionen”.46 
Enligt Algulins beskrivning av den orfiska reträttens historia ska 
Ekelunds sätt att problematisera författarrollen och ompröva lit-
teraturens positioner dessutom ha gjort honom till ”en levande 
förebild” för fyrtiotalsdiktarna i deras försök att finna ”en frukt-
bar reträttväg från den moderna poesitraditionen som varit deras 
utgångspunkt”.47

En snarlik betydelse har Ekelund av allt att döma haft för 
Lindqvist, särskilt för hans val att framträda som essäist i stäl-
let för som lyriker eller romanförfattare. Lindqvist nöjer sig 
dock inte med att efterlikna Ekelund. Tidens vindar ställer krav 
på honom att även på ett ideologiskt och moraliskt plan fullföl-
ja den reträtt som Ekelund påbörjade på formell och tematisk 
nivå. Att Ekelunds författarskap innehåller antidemokratiska – 
ja, dessutom antisemitiska och misogyna – inslag blir gärna ett 
bekymmer för hans beundrare.48 även Lindqvist förhåller sig till 
det. Längre fram i kapitlet ska jag försöka visa att hans försök 
att demokratisera Ekelunds litteratursyn till stor del består i att 
upprätta ett radikalt annorlunda förhållande till den läsande pub-
liken än sin föregångare.

Som Lena malmberg påpekar i sin studie av det senare 
1900-talets orfiska lyrik i Sverige glöms det ibland bort att Al-
gulin beskriver fyrtiotalsdiktens reträtt som ett tillbakadragande 
”under orfiska former”, det vill säga att den orfiska föreställ-
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ningsvärlden om den besjälade, upphöjda diktaren lever kvar 
– om än i en ironisk och skeptisk tappning.49 Enligt Algulin 
fortsätter detta återtåg under femtiotalet, medan han placerar 
sextiotalet utanför den orfiska traditionen.50 malmberg anar här 
en svaghet i Algulins resonemang och frågar sig om inte många 
författare redan under fyrtio- och femtiotalet intog ett rakt mot-
satt förhållningssätt till diktandet än det orfiska. Hon nämner en 
annan diktarroll, den prometiska, som enligt Walter Strauss varit 
den konkurrerande diktarmyten från romantiken och framåt. 
Skillnaden de två diktarrollerna emellan skulle, för att citera 
malmbergs tolkning av Strauss, vara att ”den prometiska linjen 
[ söker ] upproret och yttre förändring medan den orfiska snarare 
symboliserar inre förändring och en vägran att acceptera världen 
som den är”.51 

möjligen ingår Lindqvist i en prometisk tradition mer än i en 
orfisk, men hur det än ligger till med den saken kan man konsta-
tera att båda dessa diktarroller, när de praktiseras under femtiota-
let, står inför det grundläggande problem som med Göran Printz-
Påhlsons ord gick ut på att själva diktens spegel har fördunklats. 
Lindqvist inser det. Det är av den anledningen han atta ckerar den 
litterära institutionen och talar om att avmysti fiera och demo-
kratisera dikten. Det är hans sätt att besvara frågan vad man kan 
göra åt litteraturens bakbundenhet. Jag vill dock påminna om att 
Lindqvist är ambivalent på den här punkten. Som jag visade i det 
förra kapitlet vill han också världsligt uppror. Han rasar mot den 
moderna världen – och när han gör det låter det som om det är 
den som behöver avmystifieras och demokratiseras, inte dikten. 
Lindqvist pendlar faktiskt konstant mellan dessa två hållningar 
till konsten : å ena sidan föraktar han den för att den sysslar med 
skenvärden och inte når fram till verkligheten ; å andra sidan 
upp höjer han den till det enda sanna värdet i en förfelad moder-
nitet. Dessa två hållningar motsvarar vad jag i det här kapitlet 
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kallar det pragmatiska momentet respektive vad jag i det förra 
kapitlet kallade det romantiska momentet.

motverka alienation

Schönström uppehåller sig i den tidigare nämnda artikeln vid 
en essä som Göran Printz-Påhlson publicerade i Upptakt 1956, 
en essä där de engelska romantikerna William Wordsworth och 
Samuel Coleridge ställs mot varandra.52 Wordsworths roman-
tiska framställningssätt framstår som talspråkligt och verklig-
hetsnära, som om den yttre verkligheten ännu vore möjlig att 
beteckna. Coleridge däremot liknar den ansträngda symbolisten 
som ”medveten om idealismens kris och dess kunskapsteoretiska 
implikationer [ inte erkänner någon ] annan verklighet än den han 
finner i sitt medvetande och sin erfarenhet”.53 Problemet med 
denna symbolism kan, utifrån det perspektiv jag anlagt här, sägas 
vara att den i sin medvetenhet om språkets oförmåga att fånga 
verkligheten förlorat hoppet om verkligheten. Dikten sluter sig 
inåt och börjar inreda ett rum av symboler. Det är också av den 
anledningen Printz-Påhlson väljer att ställa sig på Wordsworths 
sida. Printz-Påhlson försvarar, skriver Schönström, den ”roman-
tikens ’objektiva tendens’” som Wordsworth ger röst åt, och han 
uppmanar i samma ögonblick ”sina generationskamrater att vara 
mera ’deskriptiva’ eller ’naturliga’ i sitt skrivande”.54 

Som jag nämnt reser författarna mot femtiotalets slut allt of-
tare krav på den här sortens uppgörelser med en introspektiv, från 
världen avskuren litteratur. Göran Palms ”nyenkelhet” eller ”poe-
si i sak” är ett annat exempel. för Palm handlade det, som Schön-
ström uttrycker det, om att ”nå bortom jagets begränsning ar, 
bortom alla tolkningar eller förklädnader, för att kunna ställa sig 
ansikte mot ansikte med existensen som sådan, det nakna varat”.55

Ett sätt att beskriva det här nyvaknade intresset för ”verklig-
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heten” – hos Palm heter det ”verklighetsmystik” – är att se det 
som en reaktion på den symbolistiska tradition som dominerade 
dikten i inledningen av femtiotalet. Anlägger man ett mer socio-
logiskt och längre historiskt perspektiv på saken kan man se ny-
orienteringen som en desperat reaktion från det litterära fältet 
mot att litteraturen inte bara mist kontakten med den sociala 
verkligheten utan även förlorat sin ställning som en viktig röst i 
den större offentligheten. möjligen återspeglar pendelrörelsen en 
naiv återgång till tron på språkets genomskinlighet och förmåga 
att beteckna den objektiva verkligheten. Samtidigt gjorde denna 
verklighet sig alltmer påmind under decenniets gång, vilket gör 
det enkelt att förstå de författare som fick behov av att adressera 
den. Det i sin tur gör det lätt att förstå den frustration de kände 
när de fann att tidens litteratur inte erbjöd sådana möjligheter.

man skulle kanske kunna tala om det som alienation. Sven 
Lindqvist frågade alltså vad ”diktverket betyder i ett större so-
cialt sammanhang”, och han målade upp en bild av litteraturen 
som ”ett tillhåll för invigda, en avskild domän där det sysslas 
med saker som ingen kan förklara betydelsen av”.56 Det vittnar 
om ett slags främlingskap inför den egna verksamheten. Littera-
turen har enligt Lindqvist blivit en på tok för abstrakt konstart – 
den landar inte, man känner den inte, erfar den inte i vardagliga 
livet. Hans upphöjande av verkligheten, vardagen, oskulden, av 
det användbara och nyttiga – allt det jag kallar det pragmatis-
ka momentet – handlar just om att råda bot på denna känsla av 
främlingskap.

Återigen är det en fråga om att överbrygga gapet mellan dikt 
och liv, tanke och handling. I Hemmaresan talar Lindqvist om 
det som en längtan efter ”bebodd kunskap” ( Hr, 81 ). Kunskap, 
skönhet, teoretiska insikter om abstrakta ting – något egentligt 
värde har inget av detta så länge det inte har förankrats i livet, i 
människans vardag, i hennes kropp. Hemmaresan utspelar sig i 
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Grekland, men den viktigaste resan i boken är som sagt den för-
fattaren gör på egen mark. Han söker sin belägenhet, sina motiv 
och drivkrafter – som människa och som författare. Boken kunde 
mycket väl läsas som en besvärjelse mot den mo derna män-
niskans hemlöshet, hennes brist på förankrad kunskap, hennes 
alienation. Vissa saker vet man därför att de är vetenskap ligt 
bevisade, menar Lindqvist. Andra saker vet man därför att man 
själv har varit med om dem, levt dem. Alltför sällan sker det en 
sammansmältning av dessa två kunskapsformer. Därför, skriver 
Lindqvist, gäller det att

i det påtagliga fantisera fram tillämpningar av abstrakta och teoretiska sak-

er, för att göra även dem till bebodd kunskap.

om vi lyckades fullständigt med detta skulle allt vad vi tänker innehållas 

i vad vi gör och allt vad vi gör innehålla vad vi tänker. ( Hr, 81 f. )

Alienationen ur vilken den här drömmen om ett mer autentiskt 
och fullständigt liv föds, är sannolikt en tämligen modern erfar-
enhet. Den vetenskapliga och oöverblickbara tekniska utveck-
lingen har sprungit från människan, lämnat henne kvar, rotlös, 
otillfredsställd utan mening och riktning. I takt med att den 
moderna människans liv rationaliseras skiljs hennes övertygel-
ser från vardagens verksamheter. Den här konflikten mellan tro 
och vetande, kultur och natur, är sedan lång tid tillbaka utmärk-
ande för den västerländska civilisationen. Psykoanalytikern 
Kurt Almqvist påminner om att kyrkans kollaps hör ihop med att 
den inte längre har något trovärdigt att säga om människans liv. 
Detsamma har länge gällt filosofin. Den har ”inget att erbjuda 
och utgör inte längre någon livsform”, skriver han.57       

Just detta, att det moderna samhällets enorma produktion av 
kunskap ändå inte givit oss större kunskap om hur vi bör leva, 
är ett problem som Lindqvist kämpar med. Här som i andra 
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fall tycks Thoreau ha påverkat honom. Thoreau nämner fak-
tiskt även han filosofin då han talar om författarnas bortglömda 
didaktiska uppdrag att lära ut något om livet. ”Nu för tiden finns 
det professorer i filosofi, men det finns inga filosofer”, skriver 
han och fortsätter :

Likväl är det berömvärt att leva. Att vara filosof vill inte bara säga att göra 

märkvärdiga och svåra tankeutredningar, ej ens att grunda en skola, utan 

det innebär att älska visheten så högt att man lever i överensstämmelse med 

dess bud [ … ]. Det innebär att lösa några av livets problem, ej endast teo-

retiskt utan praktiskt.58

Det är som Thoreaus ideala filosof Lindqvist skulle vilja att för-
fattarna agerade. Uppdraget består i att motverka alienationen 
och peka ut riktningen mot ett helare, mer autentiskt liv. I det här 
sammanhanget kallar Lindqvist det att vinna ”bebodd kunskap” 
– det är det utopiska målet som han sätter upp för människan. 
Som ”på sin mammas gata” ska man känna sig. Eller man ska 
hitta ”som i sin egen ficka” : ”Där vet man allting inifrån. man 
rör sig lätt och säkert inom detta egna område av kunskap och 
frihet. Där har man sitt jaghem.” ( Hr, 82. ) Lindqvists tanke är att 
man kan få detta jaghem att successivt utvidgas så att det omfat-
tar allt större områden. fulländningen skulle vara uppnådd när 
även den mest abstrakta kunskap ”finns upptagen och uttryckt i 
den enkla handlingen” ( Hr, 83 ).

Resonemanget smälter väl in i Lindqvists litteratursyn. Ett sätt 
att ta reda på litteraturens värde är att undersöka dess användbar-
het, utsikterna att omsätta den i praktiskt, konkret liv. ”Stor dikt 
kommer en att vilja förändra sitt liv i dess riktning”, skriver han 
( Hr, 159 ). Problemet, fortsätter han, är bara att den stora dikten 
inte kommer med några råd, den har inga recept på hur det ska 
gå till. och de böcker som lyckas ge praktiska råd är tvärtom 
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oftast ointressanta. Lindqvist beskriver hur han redan som barn, 
vid läsningen av indianböcker, nåddes av denna insikt och att 
han uppfattade det som en brist i litteraturen, en brist som sam-
tidigt kom att fungera som drivkraft för hans eget författarskap : 
”Det fanns praktiska och konkreta böcker om indianer, men de 
var tråkiga och futtiga, inte nog fantastiska. och de äventyrliga 
och underbara böckerna hade alla det felet att inte tala om hur 
man själv skulle få uppleva det underbara. Jag föreställde mig 
att detta berodde på ett förbiseende av författarna och menade 
att jag skulle rätta till det i mitt kommande vidlyftiga författar-
skap.” ( Hr, 160. ) 

Den användbara konsten

Genomgången av det romantiska momentet i Lindqvists för-
fattarskap, som jag ägnade mig åt i förra kapitlet, visade att 
Lindqvist i sina tankar om ”ett nödvändigt liv” ibland, med vetet 
eller omedvetet, håller sig med idealistiska föreställningar om 
såväl konsten som individen. Genidyrkan, som får betraktas 
som ett av romantikens kännetecken, ägnar han sig däremot 
inte åt. Han anser att framtidens kultur, om den ska ha något 
värde, hör den vanliga människan till. Långt in i boken Hem-
maresan hör han sig själv säga till en bekant : ”Den framtids-
kultur jag tror på är inte vänd mot geniets resultat utan mot de 
ogenialas möjlighet att praktiskt, metodiskt utvinna ett vanligt 
livs rikedomar.” ( Hr, 201. )

Som också framgick av förra kapitlet är Lindqvist under bör-
jan av sitt författarskap djupt upptagen av tanken att konstens 
metoder för personligt framträngande skulle kunna överföras 
på livet. Varför är det så viktigt för honom? I En underjordisk 
stjärnhimmel berättar Lindqvist om hur han tillsammans med 
författaren Arne Sand under de här åren brukade diskutera denna 
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möjlighet av att man i liv skulle kunna uttrycka allt som kan ut-
tryckas i litteratur. Arne Sand ska enligt Lindqvist ha varit av 
den meningen att det var ”det mest grundläggande misstag man 
kan begå när det gäller litteratur”. Lindqvist själv däremot lär ha 
argumenterat för att man ”måste [ … ] begå detta misstag innan 
litteraturen får värde och mening”.59 Det är därför det är så vik-
tigt för Lindqvist. för om man inte vågar tro på denna möjlighet, 
om konstens metoder inte skulle vara tillämpbara på livet, då har 
ju ingen annan än konstnärerna någon användning för konsten. 
Varför sitta och bevittna geniernas andliga segrar när man inte 
själv har någon möjlighet att utföra detsamma? 

för Lindqvist är det här alltså en fråga om konstens legiti-
mitet. Hans ifrågasättande av konsten handlar bland annat om 
att de som skapar den inte är representativa för alla dem som 
ska ta del av den. Konstnärernas genialitet ligger i det konstnär-
liga utförandet, men för den stora majoriteten som inte själva 
är skapande genier gäller bara att beundra resultatet, för att se-
dan återgå till sina vanliga, inrutade liv. I det avseendet tycks 
Lindqvist inte göra någon skillnad mellan genikonsten och 
masskulturens underhållningsprodukter ; de bidrar till samma 
 alienation, de erbjuder samma improduktiva verklighetsflykt 
och lämnar människan lika otillfredsställd. Genom geniet får 
man en glimt av den stora friheten, vilket på sätt och vis kan 
fungera som ersättning. men framför allt, skriver Lindqvist, har 
man utsatts för ”en frestelse, en hunger, en ständig påminnelse 
om [ sin egen ] ofrihet” ( Hr, 174 ). De metoder som utvecklats 
inom konsten är inte praktiskt tillämpbara på livet, ”[ g ]eniet kan 
inte dela med sig av sin frihet” :

[ E ]ftersom geniet är en undantagsföreteelse så är geniet också ointressant-

are än en oskapande människa. Hans genialitet är den deus ex machinae 

som förstör hans ödes representativitet. Genialiteten tillhör teologin och 
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inte människolivet så som vi har att leva det. [ … ]

Genialiteten kan innebära fruktansvärda lidanden. Det vet vi. men ur vår 

synvinkel är genialiteten för lättvindig. Det är ingen konst att vara geni, 

konsten är att leva utan att vara det. Leva fri och använda sina upplevelser 

till sitt framträngande. ( Hr, 175. )

Konsten är enligt denna tankefigur ett rum av frihet avskilt från 
den verkliga världen. Problemet är att de flesta människors liv – 
ja, själva livet – levs i den verkliga världen, och dit sträcker sig 
alltså inte konstens frihet. Lindqvist drömmer som jag har visat 
om ett nödvändigt liv. I konsten, skulle man kunna säga, for-
muleras nödvändigheten – men där råder inte liv. I den verkliga 
världen däremot finns liv, men ingen nödvändighet. Därför är 
det först när man lyckas befrukta det godtyckliga livet med kon-
stens nödvändighet som det kan uppstå ett nödvändigt liv och en 
livsduglig konst.

Det är med en tilltagande fixering vid denna tanke på ett nöd-
vändigt liv som Lindqvist skriver sina första böcker. framför 
sig skymtar han den ”förnämsta av alla litteraturformer” – ”en 
inifrån växande kula som blir en boll någonstans i magen eller 
bröstet och växer tills den inte är i mig utan jag i den” ( Hr, 68 ). 

men hur ska det gå till? Desperationen i tonfallet tilltar : 
”Jag frågar efter vad som är praktiskt – erfarenheter, metoder, 
recept. men det förargliga är att det tycks finnas så lite prak-
tiskt att veta om viktiga och underbara saker.” ( Hr, 158. ) om 
det vore något med konsten, menar Lindqvist, då borde den sitta 
inne med svaret. men eftersom konstnärerna inte tar sin uppgift 
som vägvisare på allvar är det andra som får ta på sig uppgiften : 
”Vad Jesus utförde på korset eller Buddha under upplysningens 
träd var såtillvida de enda verkligt befriande konstverken att de 
i princip tog alla människor med sig och anvisade en väg för sin 
efterföljd. Vår tids konstnärer uppnår inte denna fulländning.” 
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( Hr, 175 f. )
Det är en moralisk-didaktisk konst Lindqvist efterfrågar. Den 

hade av historiska skäl sin blomstringstid långt före femtio-
talet, långt innan Lindqvist skrev sina första böcker och dryftade 
problemet med vännen Arne Sand. för att finna meningsfränder 
tvingas han söka sig till de gamla moralisterna och didaktikerna. 
På så sätt finner han vägen till Thoreau och det experiment i livs-
konst denne utsatte sig för drygt hundra år tidigare. med tanke 
på den fråga Lindqvist gick och bar på är det lätt att föreställa 
sig vilket inflytande Thoreaus Skogsliv vid Walden kan ha haft 
på honom. Thoreau har nämligen ett recept, han erbjuder en i 
och för sig slitsam men trots allt genomförbar metod med vars 
hjälp den enklaste vardaglighet kan uppnå sublim höghet. om 
Thoreaus metod fungerar – detta tänker Lindqvist – skulle män-
niskan både kunna befrias från samhällets krav och påbörja 
förädlingen av sig själv.

I likhet med Thoreau värderar Lindqvist således konsten uti-
från hur användbar och genomförbar den är. Genikonsten levde 
som konstaterats inte upp till det kravet. för att det ska bli något 
med konsten krävs i stället att den är sprungen ur levd erfaren-
het. Det menar Lindqvist och aktualiserar därigenom både Tho-
reaus livsexperiment och det ekelundska sanningskravet som jag 
har nämnt att han tidigt fann koncentrerat uttryckt i Det andra 
ljuset : ”En författares ärelystnad : icke nedskrifva en sats, som 
man ej själv lefvat, pröfvat.” I Ett förslag skriver Lindqvist något 
liknande : ”Bara det du lever har du bevisat.” ( EF, 137. ) Vad 
både Ekelund och Lindqvist menar är att konsten inte erbjuder 
någon kunskap eller frihet, endast föreställningar om kunska-
pen och friheten – så länge dessa föreställningar inte prövats i 
verkliga livet. Samma test kan man utsätta begrepp som sanning 
och moral för. I Handbok heter det : ”för att säga något som sant 
måste man säga något som kan prövas mot verkligheten. för att 
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säga något som rätt och gott måste man säga något som kan prö-
vas i handling. [ … ] vi borde akta oss för värderingar som inte 
kan påverka vårt handlande.” ( Hb, 62 f. )

ändå går det, åtminstone i teorin, att tänka sig en konst som är 
både användbar och genomförbar men som inte leder till egent-
lig frihet – och som därför inte heller står på det nödvändiga 
livets sida. även om man, som Lindqvist skriver, ”radikalt [ sät-
ter ] de praktiska kraven främst och [ låter ] dem ensamma både 
avla principerna och döma dem till utsättning vid fall av för klen 
konstitution” ( EF, 15 ) – återstår ändå att våga lita på de princi-
per som klarat provet. Hur vet man att principerna lovar verklig 
frihet, inte bara imaginär sådan? och vem ska kunna avgöra det?

Just på den här punkten visar det sig att Lindqvist har en väl-
digt stark tro på det mänskliga subjektet. Individen själv är den 
som slutgiltigt äger förmågan att urskilja vad som är rätt och fel, 
äkta och falskt, verklig frihet och skenbar sådan. Inom sig bär 
människan på svaret, där finns en autentisk röst som leder henne 
rätt. Visserligen hotas hennes individualitet hela tiden av det 
moderna samhällets förvirrande liv, falska drömmar och kom-
mersialiserade värden, vilket får henne att förlora riktningen. 
Samtidigt är hennes individualitet just det samhällets svurna 
fiende och värsta motståndare.

möjligen är det Thoreau som spökar. En tyst förutsättning 
för hans naturfilosofi är att individen, eller ”personligheten” 
som han skriver, existerar oberoende av sin yttre omgivning. 
Individualiteten, personlighetens inre röst, kan visserligen vara 
satt på undantag, den kan svikas och glömmas bort på grund av 
de krav omvärlden utsätter människan för, men den finns alltid 
kvar, som något att uppsöka och återvända till. för Thoreau står 
personlighetens innersta lagar över både kyrkans och samhällets 
lagar.60 En människas främsta uppgift är således att lyssna till 
sitt innersta och låta sig ledas av det. Det finns med andra ord en 
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djup släktskap mellan denna föreställning och det som Lindqvist 
lägger i begreppet ett nödvändigt liv. Den som lyckas komma i 
kontakt med sin personlighets innersta lagar står fri och behöver 
inte låta sig påverkas av samhällets normer och värderingar. In-
dividen är autonom, en fast och oberoende kategori, som fram-
för allt inte behöver ta spjärn emot men inte heller definiera sig i 
relation till samhället. Thoreau skriver :

Det passar inte en man att försätta sig i en sådan situation gentemot samhäl-

let ; utan han har att hålla sig kvar i den position, vari han finner sig försatt 

genom lydandet av sin egen personlighets lagar ; och den lydnaden skall 

aldrig bringa honom i konflikt med en rättvis styrelse, om han tilläventyrs 

skulle råka på en sådan.61

men för den som vill inta denna ståndaktiga hållning krävs det 
övning och vägledning. även för Thoreau är det så att samhäl-
let fjärmar människan från det sanna livet ; hon är alienerad från 
såväl naturen som livets verkliga angelägenheter. Hon har blivit 
så upptagen av sitt utsiktslösa slit att hon förlorat målet ur sikte – 
hon har blivit ”sina verktygs verktyg”. för konstens del står det 
enligt Thoreau mellan att acceptera detta förhållande och att visa 
på vägar bort därifrån :

De bästa konstverken äro uttryck för en människas strävan att befria sig 

själv från dessa förhållanden ; men verkan av den konst, vi nu ha, är endast 

att göra detta låga tillstånd behagligt och att komma det högre tillståndet att 

helt glömmas bort.62

Det råder inga tvivel om att Thoreau med Skogsliv i Walden 
ansåg sig skapa ett konstverk av det första slaget. Precis som 
Lindqvist önskade sig fler visionära livskonstverk av Jesus och 
Buddhas slag, såg Thoreau som konstens enda legitima roll att 
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visa människor hur man praktiskt går till väga när man beträder 
vägen mot större frihet och högre andlig nivå. Själv såg Thoreau 
sitt experiment som en uppmuntran till andra att både göra bruk 
av sin fantasi och sedan sträva efter att ”leva ett sådant liv som 
fantasin utmålat”.63 Det är en på en gång visionär och praktisk 
konst han förespråkar.

Det är just den här kombinationen av stark vision och prak-
tiskt tillvägagångssätt som gör Lindqvist så fascinerad av Tho-
reau. Denne har ett förslag – han vill visa hur det går till när kon-
stens andliga övningar tar konkret form i liv och handling. ändå 
kan det tyckas märkligt att Lindqvist tar så starkt intryck av en 
subjektsuppfattning som redan under femtiotalet bör ha klassats 
som föråldrad, det vill säga uppfattningen att det mänskliga sub-
jektet är något helt och sammanhållet som blir till i och genom 
sig självt, inte i relation till andra. för Lindqvist såväl som för 
Thoreau gäller att människor låter sig vilseledas av det moderna 
livets lockelser och krav, inte att de blir till genom dem. Således 
finns det, om än inbäddat under lögner och falska begär, inom 
varje människa kvar något ursprungligt och äkta som det kan 
vara värt att komma i kontakt med, en inre röst som argumen-
terar för hennes frihet. 

Samtidigt verkar Lindqvist inte har gått helt opåverkad av den 
uppgörelse med subjektsfilosofin som hade utspelat sig mellan 
Thoreaus och hans egen livstid. Det visar sig framför allt i att 
han inte tar steget fullt ut, att han inte konkret utför den konst 
han ställer upp som utopiskt mål. Han nöjer sig egentligen med 
att beskriva dilemmat, den för människan möjligen universellt 
giltiga upplevelsen av att vilja individuell frihet i beroende. En-
ligt Lindqvist är konstnärernas och författarnas styrka att de sit-
ter på specialkunskap i ämnet. Konsten, menar han, är ständigt 
upptagen av frågan hur man ”inordna[ r ] sig i samhället utan att 
underordna sig samhället” ( EF, 15 ). frågan har sin motsvarig-
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het, skulle jag säga, i den svåra situation författarna befinner sig 
i då de står i valet mellan mer autonomi och större delaktighet. 
frågan får dock inte den plats den förtjänar, menar Lindqvist. 
ändå är den påtagligt närvarande genom sin frånvaro :

När yngre konstnärspersoner träffas är detta problem aldrig mer än två steg 

borta ; ändå har det lämnats märkvärdigt orört i litteraturen. frågan hur livet 

skall levas praktiskt anses kanske inte tillräckligt väsentlig, men man kan 

höra dess oro som en utesluten ton i många böcker. Den finns med som en 

dold rysning. ( EF, 16. )

”Praktiska livet” kallar Lindqvist den här frågan i sin debutbok. 
författarnas uppgift, föreslår han, skulle kunna vara att ta den 
på allvar och börja förmedla sina intensiva erfarenheter av att 
brottas med den. I ”Dikt och erfarenhet”, en artikel han skrev 
i  arbetaren några månader före debuten, föreslår han att ett 
sådant krav på författarna skulle kunna ersätta de två motstri-
diga krav han uppfattade att man vanligen ställde på litteraturen 
under femtiotalet. Låt mig återigen citera hur han beskrev dessa 
krav :

från ena hållet försäkrar man att det är likgiltigt vad författaren skriver om ; 

det viktiga är att hans dikt byggs upp av komplicerade, betydelseladdade 

strukturer. från andra hållet vill man övertyga om att det sociala engage-

manget betyder allt ; den riktiga formen följer med de riktiga idéerna.64

Båda dessa sätt att värdera dikt underkänns som sagt av 
Lindqvist. ”Att helt se bort från vad diktaren formulerar och 
 enbart fästa sig vid hur han formulerar är att omyndigförklara 
dikten”, skriver han om det första sättet. Det innebär också att 
man ”gå[ r ] miste om värdefull erfarenhet, som inte kan för-
medlas på annat sätt”. Den andra varianten – att ”göra diktarens 
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politiserande till  huvudsak” – innebär ”att låta leda sig av char-
lataner”. ”Lyrikernas Korea sviter förändrar inte situationen i 
Korea”, förklarar han, och ”[ s ] om upplysning om förhållandena 
i Korea är de värdelösa.”

I stället föreslår han alltså att författarna tar sikte på läsarnas 
verkliga behov. Ett av de viktigaste motiven för människor att 
läsa ”allvarlig litteratur” är, förmodar Lindqvist, ”att de behöver 
hjälp i sin personliga villrådighet”. Därför bör författarna dela 
med sig av sina erfarenheter. Värdefullast blir således de förfat-
tare som ”kan säga oss något till belysning av vår livssituation, 
därigenom att de haft djup erfarenhet och förstår att gestalta den 
så att den blir användbar för oss”.

 Så formulerar Lindqvist alltså författarens uppgift. Konsten 
kan bli användbar och nyttig, den kan gripa in i själva livet – utan 
att för den sakens skull upphöra att vara konst. för det krävs 
emellertid att författarna stiger ner från elfenbenstornet och  vågar 
gå i närkontakt med livets praktiska frågor. Det pragmatiska 
 momentet i Lindqvists författarskap yttrar sig alltså här både som 
en uppgörelse med den litterära institutionen och som en fixering 
vid idén om konstens användbarhet och genomförbarhet. 

  
Den demokratiska vändningen

Jag kopplade tidigare ihop Sven Lindqvists författarskap med 
den rörelse i litteraturens historia som Ingemar Algulin kallar 
”den orfiska reträtten”. Det är bara ett bland flera sätt att beskri-
va den process av demokratisering och avmystifiering som dik-
ten genomgår successivt under 1900-talets lopp. Lindqvist är en 
bland många som besväras av den romantiska genidyrkan och 
aristokratiska kultursyn som präglat den litterära traditionen. 
”Hur stortävlingsbetonad idrotten än blir är den demokratisk i 
jämförelse med konstens aristokratism”, skriver han i Hemma-
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resan ( Hr, 186 ). Denna konstsyn måste revideras. om konsten 
ska kunna bli en angelägenhet för var och en kan den inte pre-
senteras som ett privilegium för de gudomligt inspirerade.

Att Lindqvist förespråkar en demokratisering av litteraturen 
är kanske inte helt givet, särskilt om man betänker hans moder-
nitetskritiska utspel mot masskulturen eller om man drar sig till 
minnes den sekvens i debutboken då han anklagar sin samtids 
romanförfattare för att ängsligt snegla åt läsarna och vilja följa 
deras önskningar. Saken var emellertid den att Lindqvist menade 
att dessa författare missbedömde vad publikens verkliga behov 
bestod av. målet att demokratisera litteraturen, att finna en större 
marknad för den, innebär för Lindqvist inte att göra den enklare 
och lättillgängligare i ordens populära mening. Det må finnas en 
sådan efterfrågan, men den har ingenting med det han ser som 
människors verkliga behov att göra. Det är de behoven han vill 
rikta in sig på.

Jag har flera gånger nämnt hur påverkad Lindqvist är av Vil-
helm Ekelunds författarskap. Det finns emellertid väsentliga 
skillnader. Ett sätt att få syn på dem – och på så sätt förstå vad för 
slags demokratisering av litteraturen Lindqvist vill genomföra 
– är att studera de bägge författarnas förhållande till publiken. 
Ekelund reagerade som bekant på sina uteblivna framgångar hos 
den stora publiken med att misstro, eller rent av förakta densam-
ma. Sviken av publiken tog han farväl av den. Enligt tankegång-
en att ”icke-framgången i själva verket är en förutsättning för att 
nå den verkliga konsten” lät han till och med sitt författarskap 
inspireras av förhållandet.65 I stället för att låta sig nedslås av 
den förödmjukelse det innebär att sakna en reell publik skapade 
Ekelund sig en ”tänkt publik”, enstaka ideala läsare som skulle 
kunna hjälpa honom att sträva mot nya konstnärliga höjder utan 
hänsyn till vad den nuvarande publiken kunde tänkas få ut eller 
förstå av det.66 



III 243

även för Lindqvist utgör publiken ett problem, och stundtals 
söker han samma lösningar på det som sin föregångare. Liksom 
Ekelund vill han mäta litterär framgång inte i kvantiteten läsare 
utan hellre genom kvaliteten av det intryck som litteraturen gör 
på läsaren ; det gäller, menade han, ”att alltid ha för ögonen vid 
skrivandet att en människa kunde ha detta som sin enda läsning 
under ett svårt och verksamt liv” ( Hb, 47 ). Lindqvist föraktar 
däremot aldrig publiken, han undrar bara hur han ska gå till 
väga för att göra intryck på den. Litteraturen har för honom 
en social funktion att fylla, oavsett om den för närvarande le-
ver upp till det eller inte. Om den redan fyller en viktig social 
funktion vill Lindqvist ta reda på vilken den är, vilket till ex-
empel visar sig i samband med utgivningen av Handbok, då 
han till boken bifogar ett förfrankerat brevkort där han uppma-
nar läsaren att ange namn, yrke, ålder och adress samt berätta 
vad han eller hon fått ut av boken. I brevkortet motiverar han 
också sitt tilltag :

medan jag skrev ”Handbok” tänkte jag mycket på vilka, utom jag själv, 

som skulle komma att använda den. för vem skriver jag? för vem är mina 

problem egna problem? Det är avgörande frågor för varje författare. I för-

fattarskapet vill jag se ett samtal. men jag vet inte vem jag talar med. Därför 

har jag från reklamtekniken lånat den här metoden. Ni skulle hjälpa mig 

genom att sända detta brevkort. Den som inte vill sätta ut namn och adress 

kan i stället ange kön och bostadsort.

om litteraturen däremot inte har avsedd verkan på publiken, 
då drar Lindqvist den slutsatsen att det med all sannolikhet 
inte är publiken utan litteraturen det är fel på – och då behöver 
den förändras. även om det finns tillfällen då han i likhet med 
Ekelund ser en absolut motsättning mellan väsentlig dikt och 
den sortens produkter som efterfrågas på marknaden överger 
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Lindqvist aldrig tanken på att även väsentlig dikt kan nå ut och 
att den har en socialt viktig funktion att fylla.

På många sätt kan man betrakta Lindqvists tidiga förfat-
tarskap som en fortsättning på Ekelunds, ett försök att pröva 
dennes litterära hållningar på en ny tid. Han tar över mycket, 
reviderar en del, förkastar annat. Just i fråga om hanteringen av 
det så kallade ”publikproblemet” skiljer han sig dock så radikalt 
från sin föregångare att mycket av dennes grundinställning till 
litteratur ställs på ända. Skillnaden i attityd till publiken består 
främst i att Lindqvist bjuder in publiken till samtal där Ekelund 
vände sig bort från den. Resultatet av denna annorlunda metod 
blir, skulle man kunna säga, ett slags demokratisk vändning av 
Ekelunds aristokratiska litterära hållning.

Lindqvists vilja att kommunicera med publiken bidrar även 
till att lösa upp den subjektssyn han ger uttryck för i resone-
mangen om ett nödvändigt liv. Långt före debuten är han  djupt 
upptagen av frågan vem han skriver för och följdfrågan hur det 
inverkar på det han skriver. Det finns något monologiskt i myck-
en litteratur, något enkelriktat och livlöst, som Lindqvist finner 
ointressant och otillfredsställande. I En älskares dagbok före-
kommer en dagboksanteckning, daterad sommaren 1951, där 
han explicit för saken på tal :

Ci. Aktualiserar frågan : för vem skriver du? och hur inverkar det på vad du 

skriver? Att skriva brev är som att samtala med en människa – genom växel-

verkan kommer man ofta på saker som man inte skulle ha hittat annars. 

Denna växelverkan känns inte när man skriver litterärt. Då manifesterar 

man bara ur sig själv. – Skulle det jag skriver bli bättre om jag tänkte bara 

på en läsare?67

I direkt anslutning till dagboksanteckningen kommenterar den 
medelålders författaren :
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I den frågan formulerar jag för första gången vad som några år senare blev 

en grundläggande och bestående metodisk princip i mitt litterära arbete : att 

aldrig skriva någonting utan att vända mig till en bestämd person.68

En metod, alltså, som går ut på att låta den egna dikten ta form 
i nära relation till en läsare. Det är mot bakgrund av ett sådant 
 ideal man ska förstå varför Lindqvist i sin debutbok några år 
senare lyfter fram samtalet, brevet eller det personliga med-
delandet som eftersträvansvärda litteraturformer. God litteratur 
riktar sig och blir till i nära kontakt med läsaren. Det är också 
ett sätt att förstå det intresse Lindqvist visar läsarna av Handbok 
då han ber dem att besvara hans medsända frågor om vilka de är 
och vad de fått ut av boken.

Dagboksanteckningen från 1951 har en i sammanhanget in-
tressant förhistoria. Av den framgår att det är kärleksbekymmer 
som orsakar Lindqvists litterära funderingar. I ett brev till Jörn 
Donner, skrivet två dagar tidigare, bekänner Sven hur rädd han är 
att Cecilia ( dagbokens ”Ci” ) ska bedra honom och att kär leken 
mellan dem ska dö. Cecilia framstår i dagböckerna som om-
bytlig och ovillig att anpassa sig efter Svens vilja ; hon drar inte 
åt samma håll som han. Vännerna ser detta och hävdar, möjli-
gen skämtsamt, att vad Cecilia skulle behöva är ”en karl med 
 Nietzschepiskan bakom ryggen som lärde henne veta hut”.69

men sådan är inte Sven. I brevet till Jörn Donner väcks emel-
lertid frågan vad han ska göra åt saken. Han har i kärlek gjort 
sig beroende av en annan människas vilja, och det är ett prob-
lem. Ska han söka ”lugnet” ( avsluta relationen ), eller ska han 
leva vidare i denna ”skräck”? Situationen är hopplös – han är 
förlorad och det spelar ingen roll vad han vill : ”Det har ingen 
betydelse. Allt sker i alla fall … tycks det.”70

Den äldre författaren förklarar den desperata dagboksanteck-
ningen med att han under uppväxten lärt sig av sin far att alla 
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människor kan och bör ta kontroll över sin egen tillvaro. Kär-
leken utmanade en sådan livssyn :

Jag väntade mig detsamma av kärleken. Jag hade efter noggranna förbere-

delser gått ombord på den som på en farkost. Jag visste vart jag ville – men 

för att komma dit var jag beroende av en annan människas vilja. Nu kände 

jag plötsligt att den inte lät sig styras, att jag drev med strömmen, situation-

ens fånge, ett offer för krafter som jag inte hade någon makt över. Vad jag 

ville eller inte ville hade blivit utan betydelse.71

Det skräckfyllda liv som den unge Lindqvist förknippar med 
kärleken känns igen i de där hotfulla tillstånden som han be-
traktar som motsatsen till ett nödvändigt liv. Beroendet av en 
annan människa, av något annat än den inre nödvändigheten, 
hotar hans subjekt, upplöser honom och får honom att förlora 
riktningen. Kärleken, sedd ur det här perspektivet, står inte för 
nödvändighet utan för kontingens. Det riskerar att bli som för 
Seved, han som stod ”under ögonblickets diktatur” och vars per-
son kännetecknades av ”jagspriddhet”.

Inte minst av den anledningen är det intressant att notera hur 
Lindqvist vänder detta beroende, denna vacklande subjektspo-
sition, till en styrka i sina anteckningar om författarens förhål-
lande till läsaren. Genom att sätta sig i förbindelse med läsaren 
kommer litteraturen i kontakt med den externa världen och det 
oförutsägbara livet där. Lindqvist utnyttjar alltså sin skräck inför 
livets kontingens för sina litterära syften. I konsten formuleras 
principerna, nödvändigheten, men där saknas ofta riktigt liv. Det 
sistnämnda bidrar läsaren med.

En konsekvens av Lindqvists ”publikintresse” är med andra 
ord att det idealistiskt tänkta subjekt som på andra sätt konsti-
tuerar hans litteratursyn delvis luckras upp. Genom att han så 
tydligt drar in läsaren i skrivandet, sker också en omdefinition 
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av det litterära verket. Det går från att vara något färdigt som 
författaren lägger fram för läsaren till något som blir till i sam-
arbete med läsaren. Han antyder till och med att åtminstone 
den goda litteraturen får sin mening först när den blir läst – en 
i tiden inte helt vedertagen tanke. Utläggningen om tänkedik-
ten i Handbok kan illustrera hans inställning. Poängen med 
tänkedikten är att den är formbar. Den ”formar en tänkeupplev-
else”, skriver Lindqvist : ”Inte med gnistrande ord, det är slock-
nade ord. men med outtömliga ord, outtömliga inte därför att de 
innehåller mycket utan därför att de lockar fram mycket.” ( Hb, 
145 f. ) Tänkedikten härbärgerar varken någon sanning eller in-
neboende mening. Tänkediktens ord springer ur erfarenhet och 
är till för att begrundas och förhålla sig till – först då får de me-
ning. Lindqvist liknar det vid ett samtal eller ett ordspråk :

man frågar inte efter ett ordspråks sanning i statistisk mening. man an-

vänder det när man behöver det. man behöver det eftersom det är fött ur 

behov. man funderar över den erfarenhet som fått sådan form : ordspråket 

inne håller en syn av de belägenheter som är dess ursprung. man tycker 

det är riktigt eller oriktigt, men inte i sig självt, utan i förhållande till en 

bestämd situation. ( Hb, 144 f. )

Genom att på det här sättet göra läsaren till medskapare av det 
litterära verket slår Lindqvist en bro mellan författaren och pub-
liken. frågan är om han inte i samma gest indirekt ifrågasätter 
den litteratur som vänder sig bort från världen och i stället efter-
strävar autonomi. Liksom författaren behöver sin läsare borde 
litteraturen på ett tydligare sätt ställa sig i förbindelse med den 
utomlitterära världen.

Det gör den förstås vare sig den vill det eller inte. Det var en 
 insikt som växte sig allt starkare vid den här tiden. Den betoning 
på det kommunikativa i konstnärlig produktion som Lindqvist 
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talar sig varm för fick i slutet av femtiotalet och början av sextio-
talet ett starkt genomslag även som en objektiv beskrivning av 
vad kultur är. I Storbritannien gjorde Raymond Williams upp med 
en förlegad, fetischistisk syn på kulturella objekt och utvecklade 
en teori som framför allt tog fasta på att kultur är kommunika-
tion och praktik.72 Det började talas om ”det utvidgade kultur-
begreppet”, och i svensk kulturdebatt fick dessa nya tankar, vilka 
även ledde till ett ifrågasättande av traditionella smakhierarkier 
inom kulturens värld, en radikal uttolkning i Bengt Nermans 
stridsskrift Demokratins kultursyn från 1962.73 för Nerman lik-
som för många andra markerade dessa framväxande teorier om 
kultur som kommunikation ett demokratiskt framsteg.

Den i vetenskaperna redan etablerade uppfattningen att det 
mänskliga subjektet formas i samspel med omvärlden smittade 
alltså efter hand av sig även i synen på författaren och litteraturen. 
I ett samtal med Karl-Erik Lagerlöf från mitten av sextiotalet 
redo gör Göran Palm för hur han kom till insikt om saken då han 
1956 gav sig av till Spanien med avsikt att ”skriva och vara en-
sam”. Väl på plats förstår han att han fallit offer för en myt – den 
om den solitära författaren, ett suveränt subjekt som hämtar inspi-
ration och konstnärligt stoff primärt ur sig självt. I Spanien finner 
han att den idealiserade ensamheten inte innebar något annat än 
”tomhet” ; individen såväl som konsten formas tvärtom i ett socialt 
samspel : ”Det är i relationerna vi lever. Det är gemenskapen, till-
hörigheten, som ger oss namn och identitet, jag-känsla.”74

Denna syn på subjektstillblivelse får som sagt även kon-
sekvenser för hur författare ser på litteraturens förhållande till 
omvärlden. De som tidigare gjort så slipper nu att argumentera 
för den politiska åsikten att litteraturen borde förhålla sig till 
samhället och kan med stöd i vetenskapen i stället hävda att den 
redan och oundvikligen gör det. Väl där blir knäckfrågan alltså 
inte om utan hur litteraturen ska förhålla sig till samhället och 
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vilka sociala krafter den aktivt bör knyta an till eller ta avstånd 
från. Det tvingar fram en pragmatisk inställning till det moderna 
samhället, ett krav på att förhålla sig till olika sociala rörelser 
och maktrelationer där. Att inte ta sådana frågor i be aktande 
framstår ur det här perspektivet som aningslöst och – i förläng-
ningen – systembevarande. Kan man inte rent av anklaga de för-
fattare som bejakar den litterära autonomin för att de genom sitt 
fullständiga och nyanslösa avståndstagande från ett samhälle de 
själva är en oupplöslig del av riskerar att verka för just det sam-
hällets bevarande?

”Vem skriver man för?”

Samma anklagelse, riktad till l’art pour l’art-litteraturen, 
genomsyrar essän ”Vem skriver man för?” i boken Vad är litte-
ratur? – Jean-Paul Sartres under femtiotalet ofta lästa men i dag 
delvis bortglömda, delvis misskrediterade utläggning om litte-
ratur och engagemang från 1947.75 ”Att skriva”, fastslår Sartre 
där, ”är ett visst sätt att önska friheten. Har ni en gång börjat, är 
ni, vare sig ni vill det eller inte, engagerad.”76 En viktig utgångs-
punkt för Sartre är läsaren och dennes ofrånkomliga närvaro i 
litteraturen. Genom läsaren upprättar litteraturen en förbindelse 
med något utanför sig själv : med världen – och med politiken. 
”[ E ]ftersom det är genom en värld som författarens och läsa-
rens friheter söker varandra och påverkar varandra, kan det med 
lika stort fog sägas att det är författarens val av världs aspekt som 
bestämmer läsaren, eller att det omvänt är författarens val av 
läsare som bestämmer hans ämne”, skriver Sartre.77 Av denna 
anledning skulle man kunna säga att läsarens närvaro är det ytt-
re villkor för litterärt skapande som kullkastar alla oreflek terade 
teorier om litteraturens autonomi. författaren såväl som littera-
turen är förankrad i en historisk situation. Just den upplevda 
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ofriheten i detta faktum förklarar enligt Sartre varför många 
författare ”försöker undfly historien genom att kasta sig ut i 
evigheten”.78 Bandet mellan författaren och läsaren omöjliggör 
emellertid en sådan flyktväg ; friheten måste sökas på annat sätt :

Skrivandet och läsandet är två sidor av samma historiefaktum. och den frihet, 

som författaren inbjuder oss till, är inget rent abstrakt medvetande om att vara 

fri. Den är inte, rättare sagt, utan den erövras i en historisk situation. Varje bok 

erbjuder en konkret befrielse på grundval av en bestämd alienation.79

för att litteraturen ska kunna erbjuda konkret frihet, inte bara 
ett ”abstrakt medvetande” därom, krävs således att den kommer 
i kontakt med världen i dess alienerade tillstånd. även om fri-
heten fungerar som en negation kan det enligt Sartre inte röra sig 
om en abstrakt och absolut sådan utan snarare om ”ett konkret 
negerande som inte bara bevarar i sig det det förnekar utan också 
helt och hållet färgas av det”.80 Sartre gör sig här till talesman 
för en litterär hållning som, med den terminologi jag har försökt 
etablera, går ut på att litteraturen borde förhålla sig pragmatiskt 
till den sociala världen.

 I det avseendet talar alltså Lindqvist och Sartre samma språk. 
I likhet med Sartre anser Lindqvist att den som väljer att skriva 
ofrånkomligen är engagerad. Lindqvist inte bara erkänner, han 
bejakar engagemanget. och precis som Sartre vill han betona att 
författarna är förbundna med den värld, de människor och den 
publik som de under lång tid har velat göra sig oberoende av. I 
stället för att tala med de införstådda specialisterna i litteratu-
rens fält vill Lindqvist därför rikta sig till läsarna i den världen.

Har han därmed löst det så kallade ”publikproblemet” för 
egen del? Det kan man inte säga, för till skillnad från Sartre är 
han inte så tydlig med att precisera vilka läsare han skriver för. 
Det är ju en av huvudpoängerna i Sartres essä, att så snart man 
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har erkänt läsarens betydelse för det egna författarskapet återstår 
att fundera över vad för slags läsare man har respektive skulle 
kunna få. När Sartre diskuterar hur författarrollen i frankrike 
förändrats historiskt tar han särskilt fasta på hur förhållandet har 
sett ut mellan författarnas faktiska och deras möjliga publik.81 
Åtminstone fram till dess att borgerligheten växte fram som en 
maktfaktor under 1700-talet sammanföll i regel författarnas fak-
tiska publik med deras möjliga, och en bra bit in i 1900- talet 
begränsades ännu den möjliga publiken främst av skäl som 
brist ande läskunnighet. men i de fall då den faktiska publiken 
inte sammanfaller med den möjliga, säger Sartre, då står förfat-
taren inför ett val. Så ser situationen ut i hans samtid. Det är 
därför den springande punkten, det som enligt Sartre gör frågan 
om författarens engagemang till en särskilt viktig angelägenhet i 
hans egen tid. författarnas val av läsare, när den valmöjligheten 
finns, bestämmer nämligen arten av deras engagemang. förfat-
tarna kommer inte undan med att erkänna att de är engagerade, 
de måste också tillstå att detta engagemang kan ha väldigt olika 
innehåll beroende på vilka sociala krafter det plockar upp. Valet 
av läsare blir till en politisk, och förstås svår, fråga. Det vittnar 
om den moderna författarens villkorade frihet.

Så vem ska man då skriva för? Eftersom Sartres samhälls-
analys är marxistisk, och eftersom han menar att skrivkonsten 
behärskas av frihetsönskan, lyder hans givna svar att man ska 
skriva för de läsare vars frihetskrav utmanar makten och den 
rådande ordningen, det vill säga de lägre klasserna – arbetarklas-
sen eller proletariatet. Slutsatsen är nästan lagbunden ; Sartre 
hävdar att det rent av finns ”ett inre samband mellan de lägre 
klassernas krav och principerna för skrivkonsten”.82 

Lindqvist svarar inte lika tydligt. Klart är att litteraturen även 
för honom är, eller i alla fall borde vara, en plädering för friheten. 
men vems frihet?
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I Hemmaresan formulerar Lindqvist en princip som på ett 
ganska kärnfullt vis beskriver vad som i ökande grad skulle bli 
hans litterära metod : ”[ f ]ör att kunna göra något åt sin belä-
genhet måste man uppsöka den i dess konkreta form.” ( Hr, 31. ) 
Principen fungerar på en och samma gång som en besvärjelse 
mot alienation och som ett moraliskt löfte om att alltid undersöka 
betingelserna för det liv han lever, som människa och författare. 
Det kan mynna ut i allt från att han bestämmer sig för att ta reda 
på varifrån vattnet kommer som rinner ut ur badrummets kranar 
till att han beger sig till tredje världen för att studera och leva 
mitt i den fattigdom och exploatering som är en förutsättning för 
det goda livet i den svenska välfärdsstaten. fjorton år senare – i 
artikeln ”myten om myten”, repliken på olle Carlssons nämnda 
kritiska inlägg, berättar Lindqvist hur han tänkte när han ned-
tecknade sin litterära princip. Han skriver att han liksom många 
andra svenskar vid den här tiden ”skämdes [ … ] över att tillhöra 
[ … ] ’världens överklass’”.83 Resan till Grekland som skildras 
i Hemmaresan skulle då ha inneburit ett försök att just upp-
söka denna sin skam i dess ”konkreta form”, om möjligt för att 
avbörda sig den. Som förebild hade han mrs Cliff, en bekant 
från Australien som delade sin tid lika mellan att skriva och att 
bedriva social hjälpverksamhet i en grekisk by. ”Genom att leva 
och arbeta bland fattiga människor”, tänkte Lindqvist hoppfullt, 
”skulle jag kanske få ett riktigare, mera praktiskt förhållande till 
dem än blotta skammen över att tillhöra det rika Sverige”.84

I samma artikel skriver Lindqvist apropå principen ”upp-
söka sin belägenhet i dess konkreta form” att den kom honom 
”att praktiskt pröva tankegångar i tiden och förkasta felaktiga 
föreställningar”.85 Den form av skulddriven välgörenhet som 
han försökte sig på i Grekland visade sig inte vara en framkom-
lig väg. för vems skull bedrevs den? Vems frihet gagnade den? 
och vad skulle de fattiga grekerna med en svensk författare till?
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Skulden måste bearbetas på annat sätt. Hemmaresan slu-
tar, precis som Lindqvist skriver, ”i ett vägskäl”. Därifrån me-
nar Lindqvist att det fanns två sätt för honom att ta sig vidare : 
”Praktika utgjorde den ena möjligheten [ … ], Myten utgjorde 
den andra.”86

Den utväg som prövas i Myten om Wu tao-tzu skrev jag om i 
avhandlingens inledning, och jag ska återkomma till den i epilo-
gen. Däremot har jag nu kommit dithän i analysen att det blivit 
dags att studera det vägval Lindqvist gör med Praktika. Det är 
en bok driven av samma skuld som fick Lindqvist att bosätta 
sig i Grekland – skulden hos den privilegierade. och liksom 
Hemma resan handlar den om hur man som författare ska han-
tera skulden. Nu heter lösningen däremot inte längre ”välgören-
het” – Praktika handlar i stället om den moraliska plikten att ta 
till vara situationen, att i viss mening bejaka sitt skamliga privi-
legium. Boken handlar om människan när hon har det som bäst, 
när hennes förutsättningar är som mest löftesrika. Vilka möjlig-
heter ger det?

Häri ligger kanske även svaret på vem Lindqvist skriver för, 
vilken hans publik är. Inte de ”lägre klasserna” som i Sartres fall, 
utan de som lever under gynnsamma omständigheter, de som re-
dan njuter modernitetens frukter men för vilka det ännu återstår 
att erövra den stora friheten : det vill säga den ”världens över -
klass” som han i Hemmaresan sade sig skämmas över att tillhöra.

6.
Frihetskonst – Praktika

Livet är en moralisk uppgift som söker sin lösning i konsten. 
Konsten är ett estetiskt åtagande som betyder att ta ansvar för 
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livet. Så kopplas frågorna om ett nödvändigt liv och en angelä-
gen litteratur, om ett gott samhälle och en användbar konst, sam-
man i Sven Lindqvists tidiga författarskap.

Efter mina försök att i de två föregående kapitlen om det 
romantiska respektive pragmatiska momentet analysera hur 
Lindqvist envist prövar olika hållningar och oupphörligen pend-
lar mellan dem, bör det stå klart att hans vilja att förena konst 
och liv får verkningar på samtliga nivåer i hans författarskap. 
Det är ett estetiskt såväl som politiskt åtagande han gör till sitt. 
man kan också uttrycka det så, att han vägrar att göra det lätt för 
sig : konst och liv befinner sig visserligen i rörelse men kan ald-
rig bli ett och detsamma.

ändå vore det kanske ansvarslöst att inte försöka föra sam-
man dem. I den korta texten ”Konst och ansvar” från 1919 skriv-
er michail Bachtin om vad han kallar ”alla de gamla frågorna 
om konsten och livet, den rena konsten o d”. meningen med 
de här frågorna, ”deras verkliga patos”, menar Bachtin, ”ligger 
bara i att både konsten och livet ömsesidigt önskar underlätta sin 
uppgift, kasta av sig sitt ansvar”. och han förklarar varför : ”[ T ] y 
det är lättare att skapa om man inte behöver ansvara inför livet, 
och det är lättare att leva om man inte räknar med konsten.”1 
men givetvis kan man även ställa ”de gamla frågorna” i hopp 
om att fördjupa sin förståelse av ansvaret och för att söka svar på 
hur man ska kunna bära det. Bachtin själv gör det. ”Konsten och 
livet är inte ett”, tillstår han, ”men måste bli en enhet i mig, i mitt 
ansvars enhet.”2 Lindqvist gör det också. Han vill verka för ett 
nödvändigt liv. Eftersom nödvändigheten formuleras i konsten 
krävs emellertid av livet att det låter sig uppfyllas av konsten. En 
förutsättning för det är i sin tur att konsten blir livsduglig, att den 
öppnar sig för det den saknar allra mest – liv. Genom sitt tidiga 
författarskap, hela vägen till och med Praktika, söker Lindqvist 
formerna för ett sådant liv och en sådan konst.
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I slutet av det förra kapitlet skrev jag att Lindqvist till sin pub-
lik utser den ”världens överklass” som han samtidigt skämdes 
över att tillhöra. Det innebär inte att han vill stryka denna publik 
medhårs. Snarare handlar det om att han vill förmå den att ta 
ansvar – för sina liv, för världen, för mänsklighetens framtid. 

Till hans försvar, ifall det skulle behövas, kan man säga att 
han föreställer sig att hela världens befolkning med tiden ska 
ingå i samma privilegierade stånd – och att den utvecklingen 
sker oberoende av författarnas filantropiska arbete. Tanken 
finns uttryckt redan i Hemmaresan : ”Det är som bekant inte 
fråga om att öva privat välgörenhet utan att åstadkomma en för-
nuftig inriktning av världens produktion och konsumtion.” ( Hr, 
182. ) med det som utgångspunkt skulle man kunna tänka sig att 
författarna drar sitt strå till stacken genom att rikta strålkastaren 
mot de mindre förnuftiga lösningarna på de globala produk-
tions- och konsumtionsproblemen. men bättre ändå, menar 
Lindqvist i detta skede av sitt författarskap, vore om författarna 
ägnade sig åt det de är bäst på – andligt arbete. för ju närmare 
vi kommer den dag i utvecklingen då människans materiella 
behov är tillfredsställda, desto större användning ska vi få för 
det konstnärliga arbete som bedrivits i historien. Det börjar 
bli hög tid för människan att uppfylla modernitetens löfte, att 
inte bara kämpa för sin överlevnad utan faktiskt börja leva, att 
inte fortsätta vara sina verktygs verktyg utan bli sina verktygs 
mål. med en materiellt sett tryggad värld i sikte – på sina håll 
en redan uppfylld vision – vore det katastrofalt om inte konst-
närerna såg sin chans, menar Lindqvist. Att det förekommer 
konstnärligt och andligt inriktat arbete ”i en lidande värld som 
behöver maskiner, gödsel, läkarvård” är inte den stora förbry-
telsen. ”förbrytelsen”, skriver Lindqvist, är om det ”en gång 
kommer att heta om oss : De hade tillfället, men begagnade det 
inte.” ( Hr, 182. )
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 Därmed ligger vägen utstakad för den konstnärliga inriktning 
han pläderar för i Praktika. Åtminstone på ett sätt förutsätter bo-
ken en stark modernitetstro i det att den utgår från hypotesen att 
alla världens människor inom en relativt snar framtid kommer 
att ha sina grundläggande materiella behov tryggade. En utvid-
gad folkhemsvision skulle man kunna kalla det. Då dessa behov 
är tillfredsställda blir konstens uppgift att höja själva människan 
till nästa nivå i utvecklingen. ”De gynnsamma omständigheter-
nas konst”, nämnde jag att Lindqvist kallar en sådan konst. 
 ”frihetskonst” är en annan av hans beteckningar. och i Praktika 
undersöker han alltså vilka förutsättningarna är för att utöva en 
sådan.

Det är nu dags att se närmare på hur Lindqvist resonerar sig 
fram till sitt litterära program. Vad som framför allt intresserar 
mig är hur han i Praktika försöker dra slutsatser och skapa en 
syntes av alla de motstridiga tankar och resonemang som före-
kommer i hans första böcker och som jag ägnat de två föregående 
kapitlen åt att analysera. Allt det som ryms inom det romantiska 
och det pragmatiska momentet, såväl lojaliteten som illojaliteten 
mot den litterära institutionen, både föraktet mot och erkännan-
det av det moderna samhället, ska i Praktika sammansmälta i 
en enda stark litterär vision : ”frihetskonst” – en utopisk konst 
som ska infria modernitetens ursprungliga löfte om människans 
befrielse.

Engagemang

Just ”frihetskonst” heter det kanske mest centrala kapitlet i 
Praktika. En förkortad version av texten gick i tryck redan 1960, 
då som ett inlägg i den debatt om ”engagemang” som startade i 
Dagens Nyheter och sedan pågick i flera andra tidningar under 
hösten samma år.3 Det kan tyckas signifikativt att det politiska 
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sextiotalet inleddes med en engagemangsdebatt, men debatten i 
fråga utvecklades i själva verket till en ganska tam tillställning 
där samma till intet förpliktigande slagord som ropats ut under 
senare delen av femtiotalet upprepades på nytt.

Debatten utlöstes av två relaterade texter publicerade i Da-
gens Nyheter den 29 augusti 1960. Den ena var manifestet 
”front mot formens tyranni”, undertecknat av de unga förfat-
tarna Sonja Åkesson, Kai Henmark, Bo Holmberg och P.C. 
Jersild. Den andra var artikeln ”På lek och allvar”, ett försök 
från Kai Henmarks sida att fördjupa och förtydliga några av de 
ståndpunkter som framfördes i gruppmanifestet.4 I inledningen 
till manifestet påstås det att litteraturens utveckling i Sverige 
under femtiotalet hade präglats av ett ”tilltagande intresse för 
den yttre formen på bekostnad av det spontana uttrycket och 
engagemanget”. Just den här uppställda motsättningen mellan 
form och innehåll präglar manifestet från första till sista raden. 
Detsamma gäller Henmarks artikel. femtiotalisterna har ”för-
trängt sitt engagemang och skapat sig en värld vid sidan om 
verklig hetens”, menar han. Per Wästberg till exempel anklagas 
för att skriva ”salongsromaner i överklassinramning”, Sara Lid-
man ger ut anteckningar från ”öde avkrokar”, Petter Bergman 
frossar i ”språkligt välljud” och Göran Printz-Påhlson ägnar sig 
åt ”lärda [ … ] pastischer på längesen glömda auktorer”. Andra 
exempel som Henmark anför som bevis på femtiotalisternas 
avsaknad av engagemang är Bo Setterlinds ”romantiska flykt”, 
Lars forssells och Beppe Wolgers ”lekfulla koketteri” samt Bo 
Grandiens ”flanörsattityd till tillvaron”. Henmark jämför med 
fyrtiotalist erna, för vilka formexperimentet och de estetiska 
landvinningarna i huvudsak skulle ha varit resultatet av deras 
”vidsträckta [ engagemang ] i politiska, sociala, moraliska och 
religiösa frågor”. femtiotalisterna hade, menar han, förvaltat 
denna guldålder på ett dåligt sätt ; revolt hade gjorts, men inte 
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mot de estetiska ut trycken, som femtiotalisterna hade övertagit 
från fyrtiotalet, utan mot själva det sociala och politiska enga-
gemanget – och mot allvaret. Henmark sammanfattar sin an-
klagelseakt : ”Därmed bröts esteticerandet loss från sin motiv-
ering och sin grund och uppställdes som ett värde i egen rätt. De 
konstförfarna formella lekarnas tid tog vid.”

Varken manifestet eller Henmarks artikel hade väl så mycket 
nytt att komma med i den evigt återkommande debatten om lit-
teraturens och författarens uppgift. Bidragen möttes också av 
i huvudsak avmätta kommentarer, till exempel från Erik Hjal-
mar Linder som lätt raljerande antydde att det främsta motivet 
till manifestförfattarnas litteraturpolitiska utspel nog låg i de-
ras vilja att anmäla sig som ”60-talister”.5 Något som irriterade 
flera skribenter var de grova generaliseringarna och förenkling-
arna som särskilt Henmark uttryckte i sin personliga polemik 
mot femtiotalets litteratur. Lars Bäckström kallade dennes 
nedsättande beskrivning av Sara Lidmans författarskap för så 
”grotesk, så förenklad och fjärran från verkligheten att menings-
full debatt omöjliggörs”.6 Andra, som Karl Vennberg, beklagade 
att manifestförfattarna fastnat i ”uråldriga” och ”ofruktbara” 
föreställningar om begreppen form och innehåll.7 ytterligare 
några debattörer krävde bättre genomlysning och större tydlig-
het från författarnas sida om vad det egentligen var för slags 
enga gemang de efterlyste.8 

Det gäller även debatten som helhet att det aldrig riktigt 
framgick vad för sorts engagemang som diskuterades. Debat-
törerna lade in olika betydelser i manifestförfattarnas engage-
mangsbegrepp, vilket är begripligt då av allt att döma inte ens 
författarna själva var överens om saken.9 Några gav engage-
mangsbegreppet en vid innebörd och kunde då utan vidare 
avfärda författarna med argumentet att engagemanget redan 
var ett faktum.10 Andra läste in att det var ett program för ”den 
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s.k. sociallitteraturens undergörande verkan” som åsyftades och 
värj de sig naturligt nog mot den sortens begränsningar av det 
konstnärliga uttrycket.11

även Lindqvists inlägg i debatten, i jämförelse slående am-
bitiöst, vände sig mot manifestförfattarnas engagemangsbeskriv-
ning. Deras användning av begreppet engagemang var alltför 
slapp och rutinmässig, menade Lindqvist. Inget fel i att enga gera 
sig, svarade han, men att i rent allmänna ordalag kräva av för-
fattarna att de skulle ”engagera sig” utan att närmare bestämma 
 innebörden av ett sådant engagemang, måste betraktas som en 
meningslös uppmaning. Vad som i går var ett adekvat och frukt-
bart engagemang från författarnas sida behövde inte vara det i 
dag. Litteraturens utveckling måste följa samhällsutvecklingen, 
och därför kunde man inte besvara de här frågorna utan att först 
analysera och skapa sig en förståelse av rådande samhällsförhål-
landen. först när det har gjorts, menade Lindqvist, blir det också 
möjligt att ge litteraturen och författarna en välmotiverad uppgift.

Lindqvists eget förslag på hur litteraturen bäst engagerar sig 
ska således komma att grunda sig på en analys av det moderna 
samhällets tillstånd såväl som av författarens möjligheter. men 
hur går han då till väga?

moderniteten och det fallande gränsvärdet

för att komma underfund med den moderna människans predi-
kament tar Lindqvist i Praktika hjälp av David Ricardo och 
Stanley Jevons, klassiska nationalekonomer som verkade under 
det moderna projektets höjdpunkt på 1800-talet, det vill säga vid 
en tidpunkt då löftet om en bättre värld och drömmen om en 
självförverkligad mänsklighet ännu hade bärighet för många. 
Ricardo och Jevons ansträngde sig tidigt att förstå och beskri-
va de materiella framstegens lagar, och inspirerad av deras an-
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strängningar skapar Lindqvist en egen lagbunden teori om konst 
och kultur. Han kallar den ”gränslära”.

Utgångspunkten tar han i den fallande avkastningens lag, 
en teori som lanserades av Ricardo 1817 och som baserades på 
studier av 1700-talets engelska jordbruk. Lagen går kort ut på 
att ju mer man försöker producera av en vara, desto större ar-
betsinsats krävs per producerad enhet. Lindqvist överför Ricar-
dos lag till mänskligt liv : Små behov, små önskningar är lätta 
att tillfredsställa. Det nyfödda barnets behov av mat, trygghet 
och värme tillfredsställs lättast ; där råder ”fullständig enhet [ … ] 
mellan det avsedda och det uppnådda” ( P, 8 ). men människan är 
dömd att växa, och ju större behov hon får, desto mer måste hon 
arbeta för att tillfredsställa dem. 

Det som Ricardo inte förutsåg och som diskvalificerar den 
fallande avkastningens lag som beskrivning av den moderna 
människans predikament, var den industriella revolutionen. Den 
tekniska utvecklingen upphäver lagen som säger att ju mer man 
vill ha desto svårare är det att få. för industriell produktion gäller 
snarare det motsatta : ju större kvantiteter av en vara som kan 
produceras, desto mindre arbete krävs för framställningen av 
varje enskild enhet. Den industriella revolutionen ändrar därför 
också förutsättningarna för mänsklig behovstillfredsställelse. I 
en kapitalistisk ekonomi är den stora frågan inte hur mycket som 
kan produceras utan hur mycket som kan avsättas. ”Ty”, som 
Lindqvist skriver, ”även om det inte finns någon gräns för hur 
mycket tyg en människa kan producera med hjälp av maskiner, 
så finns det gränser för den mängd kläder hon kan ha på sig” ( P, 
11 ). Det betyder också att en varas värde inte bestäms av det 
arbete som lagts ner på den, utan av det behov människor har 
av den. Eller som Lindqvist själv formulerar det : ”Tyg har inte 
samma värde om man redan är klädd. Värdet av mat beror på om 
man är mätt eller hungrig. Vatten har inte samma värde för den 
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törstige och den otörstige.” ( P, 11. ) När det finns mer av en vara 
än vad som behövs minskar varans värde, och vid en viss gräns 
får den till och med ett negativt värde – man är beredd att betala 
för att göra sig av med den.

Alltså – ”mer och mer av en vara [ ger ] tillfredsställelse enligt 
en allt brantare fallande kurva [ så att priset på varan bestäms ] 
inte av de första, kanske livsnödvändiga enheterna, utan av 
dess värde vid den gräns, där förrådet tar slut eller vi inte vill 
ha mer” ( P, 12 ). Så sammanfattar Lindqvist sin förståelse av la-
gen om det fallande gränsvärdet, formulerad 1870 av Stanley 
Jevons. Lagen beskriver ganska exakt hur Lindqvist uppfat-
tar den mo derna människans villkor, i synnerhet under femtio-
talets rekordår i Sverige. Han menar att om man lyckas överlista 
 Ricardos lag om den fallande avkastningen – den som säger ”att 
ju mera man vill ha desto svårare blir det att få” – då möter man 
i stället Jevons lag om det fallande gränsvärdet – som säger ”att 
ju mera man får desto mindre blir det värt” ( P, 12 f ).12 Det är 
i överförd mening den moderna välfärdsmänniskan Lindqvist 
talar om ; den mätta, materiellt tillfredsställda men existentiellt 
vilsna människan.

överallt ser Lindqvist gränsen överskridas. Hela den moderna 
kulturen genomsyras av en enda strävan efter mer, större, fler, 
starkare, snabbare. Ingenting verkar kunna hejda denna fram-
fart, inte ens när gränsen nås för vad som är meningsfullt och 
sunt och önskvärt. Lindqvist funderar över vilka effekter denna 
tillväxtideologi får på människolivet :

Ens verkliga uppgift under livets formande år är att växa. Allt kan sam-

manfattas i det. men är växandet även i fortsättningen människans uppgift? 

Eller vore det att barnsligt framhärda i någonting som man borde ha läm-

nat bakom sig? om den vuxne fortsätter att växa blir han ju förvuxen. Det 

tycks finnas en gräns där ökningen blir uppsvälld och utspänd, där storleken 
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förvandlas från gott till ont. Gäller det bara om storleken som yttre egen-

skap eller även om det inre förverkligande vi förknippar med den? ( P, 30. )

Naturen talar emot idén om evig tillväxt, menar Lindqvist – och 
ger sig plötsligt in i en matematisk beskrivning av förhållandet 
mellan form, storlek och livsduglighet hos växter och djur. om 
man fördubblar längden hos ett föremål med vissa givna propor-
tioner, då blir ytan fyra gånger större och volymen åtta gånger 
större, funderar han. Små djur har alltså förhållandevis liten 
volym. Av den anledningen har de svårare än stora djur att hålla 
värmen, vilket de måste kompensera med ett större närings-
intag i förhållande till kroppsvolymen. Därför finns det också en 
gräns för hur små varmblodiga djur kan bli om de ska överleva 
i kyligt klimat. Stora djur har å sin sida stor volym i relation 
till sin längd och yta. Den förhållandevis lilla ytan kan visserli-
gen kompenseras genom en ändring av formen, men det sker till 
priset av djurets proportioner : 

En elefant kan inte ha spindelns elegans. Den gracila gasellen kan inte bli 

större än den är utan att få korta tjocka läggar som noshörningen eller gi-

raffens sammanpressade kropp och snett utåtriktade ben. I synnerhet är det 

svårt för stora djur att flyga, eftersom tyngden då måste kompenseras av en 

kraftinsats som över en viss gräns står i mycket ogynnsam proportion till 

storleken. ( P, 32 f. )

ytterst är det dock tyngdlagen som sätter gränsen för hur stort 
ett föremål kan växa sig ; den ”märker oss”, skriver Lindqvist, 
”med påsar under ögonen, hängande bröst och päronformad 
buk. Den böjer till sist en gammal människa till marken.” ( P, 
33. ) Tyngdlagen kommer varken växter, djur eller människor 
undan. Tyngdlagen är i sin tur en funktion av jordklotets massa : 
”om jorden växte skulle snart ingen av oss kunna gå upprätt ; om 
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den krympte skulle vi bli ett lättare, slankare, högväxtare släkte 
med mindre behov av värme, hjärta, blod och lungor. Det är i 
sista hand jordens storlek som bestämmer vår form och storlek.” 
( P, 33. )

Varför gör Lindqvist denna utflykt till nationalekonomins och 
den matematiska biologins domäner? Egentligen är det ju något 
annat han är ute efter, nämligen människan och hennes rätta inre 
proportioner. Det Lindqvist söker svar på är huruvida gränsläran 
och de naturvetenskapliga lagarna är tillämpliga som beskriv-
ningar även av mänskligt liv, i sådana fall då vi till exempel ta-
lar om de politiska institutionerna, om kulturen, om mänskliga 
handlingar eller tillstånd. På vilka områden är gränsen nådd el-
ler överskriden? och, omvänt, var har människan inte nått ända 
fram?

Den bästa storleken hos en organism beror på balansen mellan form och 

material, mellan lineära dimensioner, yta och tyngd. I vilken mening kan 

företag och handlingar sägas ha dessa egenskaper? En organism når sin 

bästa storlek oberoende av sina avsikter. men våra handlingar och drömmar 

– överskrider de eller når de inte fram?

Jag vill göra mig förtrogen med möjligheten av sådana analogier och 

öva mig att precisera dem. men jag tänker framförallt på deras innehåll : på 

människans mått och gränser. ( P, 36. )

Lindqvists uppfattning, som lägger grunden till hans litterära 
program, är att människan inom vissa områden har nått sin 
gräns, till och med överskridit den, och att det bara är skadligt 
att fortsätta på samma väg. Värdet av en fortsatt ekonomisk till-
växt och teknisk utveckling för sakens egen skull bör ifrågasät-
tas. Denna uppfattning får förstås konsekvenser för hans syn på 
moderniteten. Det moderna projektet är intimt förbundet med 
framstegstanken. men då framsteget definierats uteslutande i 
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materiella termer och vi har nått fram till ett historiskt skede där 
den materiella utvecklingen förlorar i värde eller rent av får ett 
negativt värde ( överkonsumtion, miljöförstöring, falska begär ), 
då urholkas själva framstegstanken och därmed också det mo-
derna projektets legitimitet.

Som jag skrev i kapitel 4 förlorade den fullständiga fram-
stegstanken, modernitetens ursprungliga löfte, som handlar om 
själva människans moraliska och estetiska framträngande, efter-
hand både sin grund och sin dragningskraft under 1900-talet. 
Den mer begränsade framstegstron, baserad på teknisk utveck-
ling som grund för ständigt ökad materiell standard, stärktes 
tvärtom under samma period.13 Det är ingen stor överdrift att 
påstå att modernitetstron och framtidsförhoppningarna rent av 
hade reducerats till detta vid mitten av seklet.

men behöver det uppfattas som ett misslyckande? finns det 
över huvud taget något som säger att femtiotalets framstegs-
troende människor måste föreställa sig civilisationens utveck-
ling på annat sätt än som en materiell framgångssaga? Bernt 
Skovdahl skriver :

Problemet för framstegstanken efter första världskriget hade gällt tilltron 

till människans förmåga att utnyttja sin teknik för nyttiga ändamål och 

skapa en samhällsform, som kunde ta tillvara industrialismens krafter 

och distribuera dess frukter. Då var det kanske tillräckligt om man, efter 

det andra kriget, tyckte sig ha uppnått just detta och vågade hoppas på en 

fortsättning i framtiden? Vad beträffar civilisationens nivå och ett moraliskt 

höjande kan de framstegstroende medborgarna i de framåtgående länderna 

på 1950- och 60-talen ha låtit sig nöja med vad som redan hade uppnåtts i 

fråga om rättssamhälle och demokrati. med tanke på all nöd och fattigdom i 

det förflutna uppfattades det som tillräckligt med fortsatta höjningar av den 

materiella levnadsstandarden.14
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Skovdahl kopplar samman genomslaget för denna begränsade 
framstegstanke med femtiotalets avideologisering, det förvalt-
ningssamhälle som Tingsten menade skulle uppstå efter ”ide-
ologiernas död”. Den socialistiska utopins försämrade rykte och 
västvärldens enande kring ett system baserat på demokratisk 
parlamentarism och olika grader av kapitalism riskerade att göra 
just denna begränsade variant av framstegstanken till ett slags 
icke ifrågasatt överideologi.15

medlet hade förvandlats till mål. Det är mot denna avideologi-
sering av det rådande tillståndet, denna konsensus, som Sven 
Lindqvist protesterar i sitt tidiga författarskap. En modernitet 
som syftar till att säkerställa människans livsbetingelser är för 
honom en god sak. men en modernitet som övergöder såväl 
människan som naturen och som snarare hindrar än hjälper 
människor att söka sig vidare till nästa steg i behovstrappan, det 
är något dåligt. även om Lindqvist inte är fientlig mot tekniken 
i sig – det beror förstås på vad den används till – delar han sin 
kritik av en instrumentell och teknokratisk modernitet med inte 
bara den långa modernistiska traditionen, utan framför allt med 
många andra intellektuella och författare under efterkrigstiden. 
Det är en kritik eller teknikskepsis som bland annat Johan Sved-
jedal har lyft fram som ett framträdande drag i efterkrigstidens 
litterära skildringar.16 Vid denna tid sås fröet till den politiska 
och kulturella frustration, den frambrytande dissensus, som 
skulle blomma ut under sextiotalets kollektiva protester och som 
enligt Skovdahl med tiden på allvar skulle underminera inte bara 
femtiotalets sorglösa folkhemslunk utan framstegstanken som 
sådan. Vid den ena polen av dessa protester, skriver Skovdahl, 
”fanns upptäckten av det samtida konsumtionssamhällets ytlig-
het”, vid den andra ”den ofrånkomligt ökade medvetenheten om 
hela världsbefolkningen, där stora delar upplevde misär snarare 
än materiella framsteg”.17
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I artikeln ”frihetskonst” och i Praktika är det ännu i huvudsak 
den första av dessa frågor som Lindqvists modernitetskritik ut-
går från. I enlighet med gränsläran kan han hävda att de materi-
ella framsteg som mänskligheten gör håller på att förlora i värde 
i takt med att de grundläggande behoven tillfredsställs. även 
om vi ännu inte nått dithän att hela mänskligheten fått del av 
den materiella levnadsstandard som så att säga sätter gränsen, 
är det mot det tillståndet vi färdas. Det är bra, det var ju också 
dit vi skulle, menar Lindqvist – moderniteten är i det avseendet 
något gott. I kapitlet ”framgång och godhet” förklarar han sin 
ståndpunkt genom att för ett ögonblick bli stark förespråkare av 
en utilitaristisk moralsyn, en nyttomoral. Nyttomoralen uppma-
nar oss människor att se till resultatet av våra handlingar : vad 
som är ”gott” återspeglar sig i resultatet, inte i handlingarna som 
sådana. Den sortens godhet skiljer sig, fortsätter Lindqvist, från 
den godhet som behandlas inom moralfilosofin, där en moralisk 
och god handling ”består i att hjälpa andra även när man inte 
har något behov därav” ( P, 65 ). Enligt moralfilosofin föds den 
goda handlingen ur pliktkänsla och ur en inre moralisk kompass 
– ”principernas godhet” kallar Lindqvist denna moralfilosofins 
i själva verket påtvingade godhet. Han tvivlar på värdet av den, 
och menar att den dessutom står sig slätt mot en tredje kategori 
av godhet – den ”välgörande [ … ] godhet, vilken verkligen kän-
ner ett djupt behov av att hjälpa inför de människor och förhål-
landen som behöver dess hjälp” ( P, 65 ). Det, menar Lindqvist, 
är den sanna godheten, den enda sortens godhet som är såväl 
välgörande som beundransvärd och som har ett värde i sig själv. 
Eftersom den är sällsynt och inte på långt när kan tillfredsställa 
det samlade behovet av hjälp i vår värld måste man ändå för-
lita sig på antingen ”den tvungna godhetens handlingar” eller 
den sortens nyttoorienterade handlingar som blir goda endast 
indirekt, nämligen ”på det sättet [ att de bidrar ] till att förändra 
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världen så att den tvungna godheten ej längre skall behövas” 
( P, 65 ).

”Jag är inte god. Jag saknar till och med i ovanligt hög grad 
denna egenskap”, bekänner Lindqvist ( P, 67 ). Insikten oroar 
honom. är det därför han blir förespråkare av nyttomoralen? Han 
försöker helt enkelt rättfärdiga sin egen självupptagenhet och 
 ärelystnad, sin beredskap att blunda för andras behov, med argu-
ment om hur verkningslös den sanna godheten är. och moral-
filosofins tvungna godhet kan han befria sig från med argument 
om nyttomoralens större genomslagskraft ; det faktum att nytto-
moralen förordar en ”omgestaltning av samhälle och liv” ska 
med tiden resultera i att det inte längre finns något behov av den 
tvungna godheten ( P, 70 ). Så god är nyttomoralen att den i fram-
tiden ska göra till och med sig själv obehövlig, tänker Lindqvist.

Nå, vad betyder då hans resonemang om godhet? Det är inte 
svårt att se på vilket sätt Lindqvists tankar om godheten även är 
ett filosoferande över moderniteten, eller för den delen ett slags 
spegel av hans egen framstegsoptimism. Nyttan är för Lindqvist 
den form av framåtskridande modernitet som han själv be-
vittnade i sin samtid. Såtillvida som moderniteten har ett syfte 
skulle det vara att råda bot på människans materiella nöd. I det 
avseendet är moderniteten något gott. men den är inte god och 
eftersträvansvärd i sig själv. När människans materiella nöd är ett 
minne blott, då har denna form av modernitet ( denna nyttomoral ) 
spelat ut sin roll, nått sin gräns – och i den stund moderniteten 
överskrider gränsen förvandlas den från något gott till ett ont. Till 
det ögonblicket längtar Lindqvist, för då inträder människan i en 
ny sfär, då öppnar sig det moraliska och estetiska rum där den 
fullständiga framstegstanken slutligen kan fullbordas. Lindqvist 
erkänner att det är ”mycket långt till [ ett sådant samhälles ] full-
bordan” ( P, 70 ). I Praktika är det emellertid just framtiden som 
står i fokus, och Lindqvist vill gärna föreställa sig den :
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Nyttans godhet i dess mest direkta former och pliktens godhet är båda egen-

skaper som jag hoppas en gång skall vara försvunna [ … ]. Dessa former av 

godhet vill vi inte ha kvar för deras egen skull, utan endast därför att vad de 

uträttar är nödvändigt. men människans strävan att glömsk av människor 

fylla en självvald uppgifts krav kommer vi alltid att älska. och den godhet 

av hjärtats behov, som de rätt sammansatta icke äger, skall överleva alla 

förändringar och med sin milda glans vara den skönaste och sällsyntaste av 

egenskaper. ( P, 70 f. )

Så här försöker alltså Lindqvist förstå och förklara sin egen 
kluv na inställning till moderniteten. Hans modernitetstro, som 
jag delvis beskrev i kapitlet om det pragmatiska momentet i 
hans författarskap, grundar sig alltså på föreställningen om att 
den materiella utvecklingen är förutsättningen för människans 
”upphöjande”. Vid en viss gräns upphör denna modernitet att 
ha en gynnsam inverkan på människan, den leder endast till in-
strumentellt tänkande, överkonsumtion och meningslös strävan. 
På sina håll, bland annat i femtio- och sextiotalets svenska 
välfärdsstat, har denna gräns redan överskridits. Det föranleder 
Lindqvist att också utveckla en stark modernitetskritik, en kri-
tik som jag utredde i kapitlet som handlade om det romantiska 
momentet i hans författarskap. modernitetskritiken hör ihop 
med Lindqvists tro på att människan har större utsikter än att 
bara vara konsumenter i en självgående kapitalistisk ekonomi 
som för längesedan förlorat målet ur sikte. Bortom pliktens god-
het och nyttans godhet väntar fullbordandet av den fullständiga 
framstegstanken, förverkligandet av människans outforskade 
möjligheter.

för att människans vidare möjligheter ska kunna utforskas 
krävs emellertid andra metoder. Det är här författarna och konst-
närerna kommer in ; det är här de ska få sin framtida uppgift.
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Litteraturen och det ädla

Jag har visat hur Lindqvist går till väga i Praktika för att beskri-
va den historiska situation som han i DN-artikeln ”frihetskonst” 
menar att litteraturen står inför. Därifrån riktar han alltså blicken 
mot framtiden. I ett samhälle där den nuvarande formen av ma-
teriellt inriktad modernitet har nått sin gräns och värdet av den 
börjar falla efter en allt brantare sjunkande kurva, för att tala 
med Jevons, där förändras författarnas och litteraturens uppgift. 
Uppgiften blir, skriver Lindqvist i sitt inlägg i 1960 års engage-
mangsdebatt, att skapa ”frihetskonst”. Begreppet frihetskonst 
blir en formel med vars hjälp Lindqvist lyckas ge uttryck dels 
för sin längtan efter en litteratur som griper in i livet och fyller 
det med mening, dels för sin förståelse av litteraturen som en av 
historien avhängig konstform.

friheten som åsyftas, skriver han vidare i artikeln, defini-
eras då inte längre som en frihet från materiell nöd, utan som 
en frihet undan den moderna människans livsstil. Denna livs-
stil utmärks av materialism och konsumism. människor beter 
sig som om de vore ”böjda under produktionstvånget”, trots att 
produktions behovet för vissa delar av mänskligheten redan är 
tillfredsställt.18 Den allt effektivare produktionen kommer sam-
tidigt att kräva en allt mindre arbetsinsats av människor. När 
arbetets angelägenhetsgrad sjunker ökar i stället människornas 
förutsättningar att erövra sin frihet. Så borde det vara. men så är 
det inte, enligt Lindqvist.

Därmed hamnar frågan om författarnas engagemang i ett nytt 
ljus. Det är ett problem, menar Lindqvist, att svenska författare 
i ett försök att fylla sina böcker med angelägna budskap tvingas 
att leta ”i landets och livets avkrokar efter behovscentra som blir 
alltmer excentriska i förhållande till utvecklingen”.19 Sådan bud-
skapskonst uppstod i samhällen som inte på långt när lyckades 
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tillfredsställa människors grundläggande materiella behov. I 
 dagens svenska samhälle, där förhållandena ser helt annorlunda 
ut, måste även detta slags budskapskonst omprövas – författarna 
måste syna sig själva och söka nya vägar. Hur detta skulle gå 
till är Lindqvist inte helt tydlig med i sitt debattinlägg. men han 
antyder att det nu kan vara dags för författarna att utnyttja sina 
egna erfarenheter – den ”improduktivitet som i alla tider varit 
[ deras ] stigma” – till att gestalta å ena sidan hur det meningslösa 
kravet på konstant produktionsökning ställer sig i vägen för ett 
nödvändigare och meningsfullare liv, å andra sidan hur ett sådant 
liv i stället skulle kunna erövras bortom den eviga ”nyttans kedja 
av medel till medel”.20

Lindqvists inlägg i engagemangsdebatten mötte mothugg 
från bland annat Kjell Espmark, som menade att Lindqvist 
”bestäm[ de ] engagemangets innehåll alltför snävt”.21 Andra lät 
sig inspireras av Lindqvists artikel. I en osignerad ledarartikel i 
Dagens Nyheter ställdes frågan om den genomgripande föränd-
ring som Sverige hade genomgått under efterkrigstiden rent av 
var så komplex att den inte ”lämpa[ de ] sig för skönlitterär be-
handling”. Kanske krävde tiden en annan sorts litteratur och för-
fattare, nyanserade och kunniga essäister som kunde ge ”en bild 
av det för de flesta av oss rätt okända land som i dag är berömt 
för sitt välstånd”?22 Inte helt obegripligt men ändå lite ovän-
tat gav Lindqvists artikel också spelrum åt ett undertryckt och 
kulturelitistiskt folkhemsförakt. Lars Lönnroth såg till exempel 
i Lindqvists program en öppning för författarna att äntligen ta 
bladet från munnen och tala öppet om den ”emotionellt torft-
ig[ a ] tillvaro, dominerad av enfaldiga slagord och apliknande 
seriehjältar” som majoriteten av det svenska folkhemmets med-
borgare levde i.23

Just där, i knät på Lars Lönnroth, önskade nog inte Lindqvist 
att hans artikel skulle landa. ändå är det sant att begreppet ”fri-
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hetskonst” har den både moraliserande och aristokratiska in-
nebörd som Lönnroth blir så upplivad av. Lindqvist är själv 
medveten om saken, och Praktika, som utkom två år efter en-
gagemangsdebatten men som i huvudsak skrevs vid samma tid-
punkt, handlar i långa stycken om de problem som detta medför. 
I boken får Lindqvist utrymme att utveckla sitt resonemang, och 
han tar itu med problemet där det föds, det vill säga i den lit-
terära traditionen.

Det är således mot den bakgrunden man ska förstå varför 
Lindqvist halvvägs in i Praktika ägnar 17 sidor åt att resonera 
kring begreppet ”ädel”. Hans ingång är skeptisk. föreställning-
en om det ädla, som fyller en viktig funktion i västerländsk 
kulturtradition, bär på ett demokratiskt underskott, vilket syn-
liggörs inte minst av begreppets etymologiska bakgrund i or-
det ”adel” och dess vidare associationer till ”arv” och idéer om 
medfödda egenskaper och rättigheter. Lindqvists associationer 
runt begreppet ädel leder också tankarna till ”död”, det vill säga 
till något ”improduktivt, sterilt och livsodugligt” ( P, 77 ). Det 
ädla implicerar oföränderlighet och fullkomning. Därför, menar 
Lindqvist, står det ädla också ”utanför livet” ( P, 77 ).

 Intressant för den här studien blir begreppet ädel när det från 
sitt ursprung i ”adel” genomgår en förvandling från sitt kon-
kreta innehåll i ordet ”börd” till sin överförda betydelse i ordet 
”ande”, för övrigt en transformation som Lindqvist tror sig kun-
na spåra tillbaka till Konfucius ( P, 95 ). Lindqvist skriver apropå 
adeln att den historiskt sett har utmärkts av sin improduktivitet. 
Samtidigt stod adeln högst i samhällshierarkin, det adliga var 
det eftersträvansvärda ädla. Improduktiv men ädel – så kan man 
alltså beskriva adeln som samhällsklass. Lindqvist skriver : ”De 
adligas liv ansågs, utan att medföra någonting nyttigt, bättre än 
andras. Detta ’bättre’ gavs en etiskt-estetisk tolkning, och man 
trodde på ett gott utöver det nyttiga.” ( P, 94. ) Genom att beskri-
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va det ädlas förvandling från sin konkreta betydelse i ordet börd 
till sin abstrakta i ordet ande, genom att antyda att innebörden i 
ordet på detta sätt har vandrat hela vägen från livets till konstens 
sfär, kan Lindqvist således även visa hur det andliga i sig, konst-
ens ädla ande, kommit att betyda ”ett gott utöver det nyttiga, inte 
medel utan ändamål” ( P, 95 ).

Lindqvist hänvisar explicit till Sartre – sannolikt till dennes 
utläggning i Vad är litteratur? – när han därefter beskriver hur 
konsten och litteraturen har tagit till sig och underhållit den-
na föreställning om andens särställning, om det andliga som 
något som står på en gång över nyttan och utanför livet. Denna 
föreställning har samtidigt underblåst den härskande borgarklas-
sens egenrättfärdighet :

Vårt begrepp om det ädla är [ … ] påverkat av alla de romaner, som försökt 

överföra de åtrådda adliga egenskaperna till borgarklassen och visa, att bor-

garens värde inte ligger i vad han producerar och konsumerar utan i en inre 

upphöjdhet över det nyttiga han utför och den tillfredsställelse han åtnjuter : 

i ett livssätt som är sitt eget ändamål.” ( P, 95. ) 

Sådana skildringar av det förädlade livet har dock inte bara er-
bjudit den borgerliga publiken en självbild som rättfärdigar 
deras samhällsställning. Skildringarna har även svarat mot ett 
behov hos författaren själv, ett egenintresse. Genom att fram-
mana bilden av det ädla livssättet, ett liv stående över nyttan och 
den kapitalistiska livsstilen, har författaren också försvarat sin 
egen ställning, sitt liv som improduktiv och parasiterande men 
– samtidigt – ädel samhällsmedborgare. ”Ty”, skriver Lindqvist, 
”konst nären har liksom adelsmannen levat improduktiv i en 
värld där produktion var elementär nödvändighet” ( P, 95 f ).

Konstnärernas eller författarnas improduktivitet, deras onyt-
tiga arbete, har naturligtvis alltid varit ifrågasatt i en modern 
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värld vars själva drivkraft är nyttomaximering, tillväxt och mät-
bara resultat. Därför har konsten alltsedan den borgerliga kapi-
talismens genomslag tvingats, om inte annat av ren självbeva-
relsedrift, att ta strid för de alternativa värdena. Konst och 
samhälle har, som jag redan visat ett flertal gånger, på så sätt 
hamnat i konflikt med varandra, blivit inkongruenta. Som för-
valtare av förkastade och hånade värden har författarna i ren 
desperation vänt sig till likasinnade i stället för till så kallade 
vanliga läsare. Lindqvist beskriver denna ( psykologiska ) pro-
cess så här :

Under sin konflikt med samhället har konstnären ofta sökt stöd i en aris-

tokratisk församling av stora andar i olika århundraden. I denna övervärlds 

namn har han proklamerat geniets absoluta oansvarighet, suveräna rättig-

heter, adelsprivilegier.

Han har föraktat sin publik, hånat den och utmanat den. När han förlorat 

den har han betraktat det som en utmärkelse. Han har försökt att göra sin 

konst så oanvändbar som möjligt, ibland genom att göra den principiellt 

oförståelig. [ --- ]

Han har upphöjt det rena betraktandet till högsta värde, d.v.s. idealiserat 

sin egen situation i förhållande till den som arbetar och handlar. och i hand-

lingslivet har han föredragit det snabba raserandet – kriget, den destruktiva 

passionen – framför det långsamma uppbyggandet. Han har velat förstöra 

även konsten. ”Varje dikt skall vara sönderrivande av en dikt, icke dikt men 

klomärken”. och bland tingen har han älskat de förstörda, de föråldrade, 

de obrukbara. I den unga sjudande huvudstaden har han sökt upp det kvar-

glömda spåret, skärningen med de rostiga skenorna, ogräs och grus mellan 

ruttna sleepers : det som har tjänat nog ”att adlas av glömska och vanvård”.

Just adlas. Ty det adliga ansågs på något sätt bättre utan att vara nyttigt. 

och i möjligheten av detta ”bättre”, detta ”ädla”, har konstnären sett sitt 

berättigande. ( P, 97 ff. ) 
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Det är alltså inte endast så att konstnären är en improduktiv och 
parasiterande gestalt i det moderna samhället. Konstnären be-
finner sig i en situation som mer eller mindre framtvingar ett 
försvar för denna improduktiva, onyttiga livshållning. Citaten 
i ovanstående passage, hämtade från Edith Södergrans Fram-
tidens skugga och Gunnar Ekelöfs Färjesång, illustrerar ett par 
vanliga hållningar i den modernistiska litteraturen.24 Bara några 
sidor tidigare har Lindqvist citerat inledningen till Ekelöfs dikt 
”Enquête”, även den från Färjesång : ”’Vad anser ni som er 
upp gift i livet? / Jag är en absolut onyttig människa’”. ( P, 86. ) 
Lindqvist säger sig ”älska” detta svar. Samtidigt bör det, tycker 
han, förklaras och utvecklas.

mycket tyder på att Lindqvist hämtat sin historiska förståelse 
av författarrollen från Sartre. för denne var som sagt litteraturen 
en frihetsappell redo att möta läsarens frihetskrav ; det är så för-
fattaren knyter an till sin publik. Detta grundantagande gör frå-
gan vem man skriver för central. När Sartre i Vad är litteratur? 
rör sig genom den franska litteraturhistorien på spaning efter 
författarrollens förändringar är det just publikfrågan, vem man 
skriver för, som står i fokus. framför allt, menar Sartre, har för-
fattarrollen formats av tillgången på en möjlig publik vid sidan 
om den faktiska. Det är endast vid de tillfällen då det bortom de 
faktiska läsarna framträder nya möjliga läsare som en författare 
blir benägen att ifrågasätta den befintliga litteraturen och om-
förhandla sin roll.25

Historiskt sett förekommer det således många exempel på att 
författarna verkar i fredlig samexistens med makthavarnas ide-
ologi. Sartres första exempel är 1100-talets europeiska andliga 
litteratur, då ”[ k ]lerkerna skrev uteslutande för andra klerker” ;26 
hans andra från det franska 1600-talet, då författarna mer eller 
mindre fungerade som hovleverantörer. Bägge exemplen ger 
enligt Sartre prov på situationer då författarens möjliga publik 
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varit i princip identisk med den faktiska och då den faktiska pub-
liken inte heller splittrades av några grundläggande konflikter. 
författaren kunde ”med gott samvete acceptera den vedertagna 
ideologin”, och det blev således ”från insidan av den som han 
utslunga[ de ] sina frihetsappeller”.27 ”Ingen främmande blick 
störde honom”, skriver Sartre. författaren var inte underkastad 
tvånget att reflektera över sin funktion, ”behövde inte inför varje 
nytt verk bestämma värdet och meningen med litteraturen”.28

Annorlunda faller det sig om det vid sidan om den faktiska 
publiken uppträder en möjlig publik eller om den faktiska publik-
en splittras av motstridiga intressen. Det var det som enligt  Sartre 
skedde i 1700-talets frankrike. författarna behöll sin socialt 
starka ställning samtidigt som en ”djupgående omvälv ning”, det 
vill säga det borgerliga samhällets framväxt, hade ”splittrat deras 
publik i två delar” : den gamla adeln och den upp åtstigande och 
läshungriga borgarklassen.29 författarna var nu, skriver Sartre, 
”tvungna att tillfredsställa motstridiga behov”, och det var spän-
ningen i denna situation som gav författarna deras unika frihet.30 
Epokens litteratur blev ”naturligt revolutionär, eftersom den revo-
lution som förberetts hade varit borgerlig, och eftersom den förs-
ta upptäckt som litteraturen gjort av sig själv avslöjat de samband 
den haft med den politiska demokratin”.31 författarna behövde i 
själva verket bara utöva sin konst, låta sina frihetsappeller fångas 
upp av de frihetslängtande läsarna, för att visa den uppåtstigande 
samhällsklassen vägen. författarnas funktion förändrades, deras 
yrke spelade nu en avgörande historisk roll. De befann sig i sam-
klang med moderniteten, skulle man kunna säga. Bara genom att 
ge av litteraturens väsen – frihetsönskan – bidrog de automatiskt 
till att driva utvecklingen framåt.

Det är väl att betrakta som en ideal situation för konsten. 
När borgarklassens seger var ett faktum – en seger som förfat-
tarna längtat efter – uppträdde emellertid en betydligt besvärli-
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gare situation. ”Borgerskapets politiska triumf”, skriver Sartre, 
”skakade [ författarnas ] tillvaro i grunden och satte litteraturens 
själva väsen i fråga” :

Den sällsamma samstämmighet, som hade förenat litteraturens egna krav 

med kraven från den undertryckta borgarklassen, upphörde [ … ] när båda 

kraven hade tillgodosetts. Det gick an att kräva rätten att fritt få skriva och 

utforska så länge det fanns millioner människor som var upprörda över 

att de inte fick ge uttryck åt sina känslor, men så snart tankefriheten och 

 yttrandefriheten och jämlikheten inför lagen var erövrade, blev försvaret av 

litteraturen ett rent formellt spel som inte längre roade någon. man blev 

tvungen att hitta någonting annat.32

Då borgarklassen med tiden uppslukade adeln minskade den 
spänning mellan en splittrad publik som tidigare haft så kreativ 
inverkan på författarna. De var nu återigen hänvisade till att skri-
va för en enad publik. med borgerlighetens maktövertagande 
infördes samtidigt ”nya former av förtryck”, menar Sartre. med 
borgaren hade inte författarna, som med adeln, det gemensamt 
att vara onyttiga och strida för det som ideal. Borgerligheten var 
inte som adeln en parasiterande klass som upphöjde det onyttiga 
livet. Tvärtom, skriver Sartre : ”Den rättfärdigande myten för 
denna strävsamma men improduktiva samhällsklass var nytto-
moralen.”33

Därmed uppstod den moderna konflikten mellan litteraturens 
väsen och den makthavande samhällsklassens ideologi, en kon-
flikt som är ofta omvittnad och väl dokumenterad i litteraturvet-
enskapen och som även jag har uppehållit mig vid flera gånger 
i den här boken. Som författare hade man, utifrån Sartres sätt 
att beskriva situationen, att välja mellan ett antal alternativ. Det 
första var att ställa sig till maktens förfogande – och därmed svi-
ka litteraturen :
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[ författarens ] verk var på en gång inventarieförteckningar över borgerlig-

hetens tillgångar, psykologiska expertutlåtanden som ständigt kom att stöd-

ja elitens rättigheter och visa på det kloka i dess förordningar, och hand-

böcker i etikettsfrågor. Slutsatserna var bestämda i förväg. förutbestämda 

var också de djup varje undersökning fick gå ner till. De psykologiska 

motiven var utvalda. Till och med stilen reglerades. Publiken hade inga 

obehag liga överraskningar att frukta. Den kunde köpa med förbundna ögon. 

men litteraturen var mördad.34

Ett annat tänkbart alternativ, menar Sartre, förutsatte att förfat-
tarna hade fått upp ögonen för en ny möjlig publik som avteck-
nade sig bland de arbetande massorna. Genom att ”arbeta för 
massan och mot eliten” kunde författarna ha försökt återskapa 
den för dem själva så produktiva sprickan mellan två publik-
halvor med motstridiga intressen.35 Under ett par decennier vid 
mitten av 1800-talet stod det enligt Sartre verkligen och vägde 
i frankrike. Det som ändå till slut fällde avgörandet och som 
satte stopp för en utveckling som denna var snarast författarnas 
egen, oftast borgerliga klasstillhörighet. De kände till ytterst 
lite om det arbetande folkets villkor, och – som Sartre skriver – 
”[ d ] eras socialism – när de var socialister – var en biprodukt av 
den borgerliga idealismen”. ”[ f ] olket”, fortsätter han, ”var för 
övrigt oftare det ämne som avhandlades i några av deras böcker 
än den publik som de valt.”36

Ur den svårhanterliga situation som Sartre beskriver uppstår 
den modernistiska författarroll som Sven Lindqvist sedermera 
ska brottas med. I den författarrollen ingår bland annat att av-
visa all kontakt med den borgerliga publiken och dess ideologi. 
Sartre skriver :

Det radikala enandet av författarens publik ledde i verkligheten till att han 

[ … ] i princip skrev mot alla sina läsare. Han sålde visserligen sina produk-
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ter, men han föraktade dem som köpte dem och han ansträngde sig för att 

komma deras förhoppningar på skam. Det var självklart att det var bättre att 

vara misskänd än berömd och att det endast berodde på ett missförstånd om 

en författare hade framgång under sin livstid.37  

Sartre dömer ut denna modernistiska, autonomihyllande håll-
ning som ”dubbelt falsk”.38 för det första förnekade författaren 
därmed sin egen, i själva verket borgerliga klasstillhörighet. I 
försöket att frigöra sig från alla ideologier stärkte litteraturen 
”sitt abstrakta drag av ren negation” och insåg inte ”att den själv 
var ideologin”.39 Brytningen blev endast symbolisk. Därmed 
uppstod också, som Sartre beskriver det, en klyfta mellan ”den 
konkreta revolutionen i vardande och de abstrakta spel [ förfat-
taren ] sysslade med”.40 författaren blev revoltör i stället för 
revolutionär. Han behövde nämligen borgerligheten för att rätt-
färdiga sin provokativa konst. ”Det var”, skriver Sartre, ”från 
den han fick de tillgångar han förbrukade. Han ville bevara den 
sociala ordningen för att kunna känna sig som en kvardröjande 
främling i den.”41 och borgerligheten, kan man säga, lät gärna 
författaren hållas – revoltörer är tämligen harmlösa, ofarliga. 
”Det var bättre”, skriver Sartre, ”att inrymma de nedbrytande 
krafterna i en fruktlös esteticism, en verkningslös revolt, än att 
lämna dem fria och riskera att de ställde sig i de förtryckta klass-
ernas tjänst.”42

för det andra, menar Sartre, var författarnas självständighets-
förklaring falsk därigenom att det talades tyst om det faktum att 
författarna gjorde sig beroende av en ny publik : de litterära kol-
legerna :

Eftersom man överlåtit åt borgerligheten att styra över människorna och 

samhällstillgångarna, avskilde sig andligheten på nytt från det världsliga, 

och en sorts prästerskap pånyttföddes. Stendhals publik var Balzac. Baude-
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laires publik var Barbey d’Aurevilly. och Baudelaire var i sin tur publik 

till Poe. De litterära salongerna hade fått något vagt kollegialt över sig. Där 

’talade man litteratur’ med dämpade röster och oerhörd respekt. [ … ] och 

i samma mån som konsten vände sig från livet förvandlades den till något 

heligt. Den instiftade sig till och med som ett slags trosgemenskap för hel-

gon : över seklerna kunde man räcka händerna åt Cervantes och Rabelais 

och Dante och ingå som en del i detta klostersamhälle. I stället för att vara 

en konkret och så att säga geografisk organism blev prästerskapet en suc-

cessionsinstitution, en klubb med medlemmar som var döda alla utom en, 

den till dags dato senaste, som var de övrigas ställföreträdare på jorden och 

som i sig representerade hela deras kollegium.43 

Därmed var provinsen Kastalien upprättad, för att tala med Her-
mann Hesse. Det rör sig om samma litterära produktionsfält som 
Pierre Bourdieu beskriver, ett i hög grad autonomt fält – ett fält 
präglat av ”den rena produktionen, inriktad på en marknad som 
är begränsad till andra producenter”.44 Det litterära fältet skapar 
ett samhälle i samhället, dess historia blir en historia i historien. 
Innanför det samhällets gränser är det möjligt att tänka fritt och 
stort, åtminstone så länge man inte bryter mot det samhällets 
specifika regler för vad som låter sig definieras som fritt och stort 
tänkande. Dessa regler blir å andra sidan bindande, hämmande, 
skapar en situation som i allt större utsträckning börjar upple-
vas som ett fängelse avskärmat från omvärlden. Peter Bürger 
hävdar i theorie der avantgarde att det var mot denna situation 
som det tidiga 1900-talets avantgardism opponerade sig. Avant-
gardismen var inte lika mycket ett uppror mot språket och de 
litterära formerna som mot just själva institutionen konst ; dess 
ibland obegripliga utspel handlade inte om att stärka konstens 
autonomi utan snarare om att bryta isoleringen och återintegrera 
konsten i samhället och i livet.45 Det var också mot en likartad 
situation Sven Lindqvist protesterade när han kritiserade littera-
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turen för att vara ”ett tillhåll för invigda, en avskild domän där 
det sysslas med saker som ingen kan förklara betydelsen av”,46 
en kritik som jag beskrev utförligt i kapitel 5 och då hänförde 
till det pragmatiska momentet i författarskapet. Som synes ut-
trycker sig även Sartre mycket kritiskt till denna eftersträvade, 
skenbara autonomi. Resultatet av den långa dialektiska process 
som han skriver om, blev alltså att författaren ”svävade i luften 
som en främling för sitt sekel, en fosterlandslös, en förtappad. 
och hela detta låtsasspel hade endast ett mål : att inpassa honom 
i ett symboliskt samhälle som skulle vara som en avbild av forna 
tiders aristokrati.”47

Lindqvist följer som sagt Sartres historieskrivning, och han 
ger honom i allt väsentligt rätt. Beskrivningen av litteraturens 
utveckling är densamma, förklaringarna och analysen likaså. 
även Lindqvist är skeptisk till den aristokratiska positionen. I 
ett viktigt avseende skiljer sig dock hans analys och lösning från 
Sartres, och det är i uppfattningen om vad som är den samtida 
författarens och litteraturens uppgift.

Argumentet byggs upp runt begreppet ädel. Drömmen om 
det ädla, med sitt ursprung i ”adel” och ”börd”, är en osympa-
tisk dröm, en överklasshållning som lider av demokratiskt under-
skott. ändå, menar Lindqvist, gör vi oss inte av med den dröm-
men så lätt. Idén om det ädla har en gång för alla fått fäste i vårt 
kollektiva medvetande. Idén är central i hela vår kulturhistoria, 
genomsyrar våra förställningar om andlighet och synen på konst-
ens framträngande. Drömmen om fullkomning, om ett större och 
sannare tillstånd – den finns där, menar Lindqvist. ”Jag söker det 
som är mig överlägset inte bara i mängden av producerad och 
konsumerad tillfredsställelse, utan till hela sin mänskliga po-
tens”, skriver han ( P, 81 ). Det är modernitetens gamla löfte, det 
som jag har talat om som den fullständiga framstegstanken, som 
gör sig påmint i drömmen om det ädla. Det var ju dit vi skulle, det 
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var just den drömmen om den förädlade människan som en gång 
rättfärdigade moderniteten, som var dess själva ursprungsargu-
ment. Det ädla är det improduktiva men det bättre. Dit strävar vi 
när arbetet inte längre binder oss till jorden. Dit längtar vi, menar 
Lindqvist. Vi kan inte komma undan det : ”Genom århundradena 
susar denna pil ur forntidsbåge.” ( P, 77. ) 

och det är, resonerar Lindqvist, konsten som har hållit och som 
ännu håller denna dröm vid liv. Då Sartre dömer ut den samtida 
autonoma litteraturen som steril, världsfrånvänd och falsk, då ser 
Lindqvist tvärtom historien öppna sig för densamma. Där finns en 
skatt att ösa ur, en oändlig rikedom av drömmar om människans 
”väsensförverkligande” ( P, 89 ). för egen del låter sig Lindqvist 
inspireras av D.H. Lawrence för dennes ”upp levelsemod” och 
”verklighetslycka”, av Nietzsche för dennes ”försök att översätta 
i bildning sitt behov av ett levnadssätt”, av Emerson för hur denne 
”[ i ] livslång kunskapstillägnelse förvandlade [ … ] hävdelsebehov 
till glömska och kärlek” och för hur ”[ t ] anken kom till honom 
som morgonvinden, dagligen” ( P, 90 f ). ”Dessa : de mänskliga 
värdenas befruktare”, utbrister Lindqvist, ”[ a ]v deras namn vill 
jag forma det ädlas tecken” ( P, 91 ).

Ett tiotal sidor längre fram skriver Lindqvist : ”människans 
adel – människan som slutmål. / Så vänder sig konst till oss.” 
( P, 102. ) mot ett sådant påstående finns många invändningar, 
det erkänner även Lindqvist. är till exempel inte föreställningen 
om människans fullkomning, hennes framträngande och väsens-
förverkligande i själva verket ett, som han skriver, ”förräderi 
mot den arbetande människans verkliga situation : konsten söker 
gunstlingsplats hos sysslolösa härskare, den blickar trånsjukt 
tillbaka mot den förgångna tid då det fanns en adelsklass” ( P, 
102 ). Det var ungefär det som Sartres kritik av den autonoma lit-
teraturen gick ut på. Lindqvist tycker delvis som Sartre, men han 
vill ändå pröva att se saken från ett annat håll. Något har hänt 
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som gör denna reaktiva, utopiska och antimoderna konst hög-
aktuell. Storleken har nått sin gräns, nyttan har nått sin gräns. 
Större blir förvuxet, nyttigare blir onyttigt. Nu, i detta historiska 
ögonblick, tycks Lindqvist vilja säga, är tiden i stället inne för 
konsten. Utvecklingen har äntligen hunnit i kapp den.

för att han ska lyckas sy ihop sitt argument krävs av Lindqvist 
att han betraktar den moderna litteraturen, dess uppgående i sig 
själv, dess vägran att vara nyttig eller fylla en funktion, inte som 
en lång tradition av nostalgiskt tillbakablickande utan som ett 
förberedande och längtansfyllt framåtblickande arbete : ”En pil 
skjuten genom århundradena för att träffa idag.” ( P, 102. )

Litteraturens nyttiga onyttighet

I de två kapitel som föregår det här försökte jag beskriva de olika 
författarhållningar som Sven Lindqvist intar i sitt tidiga förfat-
tarskap. Delvis för att ge struktur åt framställningen talade jag 
i övergripande ordalag om att hans författarskap innehåller ett 
romantiskt och ett pragmatiskt moment. Det romantiska mo-
mentet yttrar sig, menade jag, dels i en kritik av moderniteten, 
dels i en lojal hållning mot den litterära institutionen och de 
traditioner som hållits levande där. Det pragmatiska momentet 
består, hävdade jag, tvärtom av institutionskritik och ett slags 
ödmjukt erkännande av modernitetens välgörande effekter. Det 
kan finnas skäl att fundera ett slag över hur Lindqvist i Praktika 
hanterar dessa till synes motsägelsefulla hållningar.

Det framgår då att han gör en allvarlig ansträngning att få ihop 
det hela, att han försöker skapa en syntes som på något sätt ska 
rymma såväl hans kluvna inställning till moderniteten som hans 
lika kluvna förhållande till den litterära institutionen. för att 
knyta ihop det hela fördelar han sina argument längs en tidsaxel. 
moderniteten – produktionsökningen, den ekonomiska tillväxt-
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en och tekniska utvecklingen – har historiskt sett varit en viktig 
mänsklig angelägenhet ( menar Lindqvist i linje med det prag-
matiska momentet ) men har i dag förlorat denna höga grad av 
angelägenhet och i stället förvandlats till ett människofientligt 
maskineri som inte löser andra problem än dem som den själv 
skapat ( hävdar han i enlighet med det romantiska momentet ). 
De estetiska värden och livsvärden – i detta kapitel benämnt ”det 
ädla” – som odlats i det litterära fältet bör tvärtom kritiseras ( det 
pragmatiska momentet ) för att de historiskt sett inte har siktat 
mot det mänskligt angelägna, medan de bör lyftas fram ( det 
romantiska momentet ) därför att de i dag – liksom i en tänkt 
framtid – i allra högsta grad har blivit en mänsklig angelägenhet. 
I takt med att produktionens värde faller, stiger värdet av ”det 
ädla” – så kan man sammanfatta den konstekonomiska teori som 
leder fram till Lindqvists vision om en framtida ”frihetskonst”.

Det har med vuxenblivande att göra, och med människo-
värdighet och framåtskridande. Den yttre nödvändigheten ”gav 
människan värdighet”, skriver Lindqvist : ”Kampen mot mate-
rien spänner alla krafter och ger även den futtige rang” ( P, 110 ). 
men när ekonomisk tillväxt och teknisk utveckling hjälpt män-
niskan att bemästra de svåra materiella villkor hon lever under, 
när de ”gynnsamma omständigheterna” råder, då blir de me-
toder som utvecklades för att nå dithän allt mindre angelägna. 
”[ I ] de gynnsamma omständigheterna är vi åter som barn”, 
skriver Lindqvist ( P, 110 ). för att återfå vår värdighet måste vi 
därför ställas inför en ny uppgift, en ny nödvändighet. Det är här 
som konsten med sitt aristokratiska arv kan komma till använd-
ning ; det är i den här situationen som konsten har förutsättningar 
att ”bli en central samhällsangelägenhet” ( P, 106 ). Konstnären, 
som levt improduktiv och onyttig i en värld där produktionen 
och nyttan varit nödvändig, är den bäst lämpade vägvisaren på 
mänsklighetens fortsatta vandring in i framtiden :
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Vi blev vuxna genom det resultat vi åstadkom. men ett resultat som inte 

längre behövs, är inget resultat. Vad är då vuxenhet? Vi blev vuxna genom 

rollen som försvarare och försörjare. Nu måste vi bli det genom rollen av 

förnuftsutövare, kunskapare, äventyrare, önskare.

Den yttre nödvändigheten gav människan storhet. En inre nödvändighet 

skall ge henne den på nytt.” ( P, 110. )

om man i likhet med Lindqvist kommer fram till att männi-
skan nått dithän i utvecklingen att hennes grundläggande ma-
teriella behov är tillfredsställda eller snart kommer att vara det, 
och om man dessutom sätter stora förhoppningar till framstegs-
tanken som sådan, då är det lätt att förstå Lindqvists behov att 
omdefiniera litteraturens uppgift. Han frågar : ”De gynnsamma 
omständigheternas konst. är den möjlig?” ( P, 109. ) Så som 
han har formulerat problemet måste han svara ja på den frågan, 
annars förlorar konsten helt enkelt sin legitimitet. ”Konsten”, 
skriver Lindqvist, ”tar ämne hos människan så nära hennes be-
hovscentrum som möjligt”, den ”behöver de situationer då män-
niskans hela existens står på spel” ( P, 109 ). Problemet med de 
gynnsamma omständigheterna är dock just det : att människans 
hela existens inte längre står på spel. Var ska konsten då hämta 
sitt ämne? Var är behovet av hjälp som störst? Den gamla sortens 
budskapslitteratur räcker inte längre till, eftersom budskapet i 
den enligt Lindqvist ”bestod i avslöjade missförhållanden, inte 
i upptäckta möjligheter” ( P, 103 ). Nu, eller åtminstone inom 
en nära förestående framtid, gäller frågan i stället vad som 
”kan hjälpa oss där vi har det bäst”, vad som ”kan göras av ett 
liv som inte oavbrutet måste begagnas som ett verktyg för sin 
egen fortsättning” ( P, 85, 105 ). Den frågan kräver svar ; där är 
 behovet av hjälp stort, där kan konsten ta ämne. Den nyttiga in-
genjören har ingen lösning på problemet – han börjar tvärtom bli 
pro blemet. om det är på det viset, om det är så att tiden sprungit 
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ifrån den nyttiga ingenjören – vågar man då inte tänka, kan man 
då inte hävda att den i stället hunnit ikapp den onyttiga förfat-
taren, han som under så lång tid förberett sig för detta ögonblick, 
som under århundraden skapat framtidskonst, utövat frihets-
konst? Jo, tänker Lindqvist. Konsten har enligt honom nämligen 
den egenskapen att den ”upphäver det fallande gränsvärdets lag” 
( P, 28 ). Det är i själva verket ”definitionen av konst”, skriver 
han ( möjligen påverkad av tidens nykritiska paradigm ), ”att en-
heternas ackumulation där har värdestegrande verkan” ( P, 28 ). 
Känslan av befrielse som konstverket kan skänka en människa 
uppstår av att ”vi där, och endast där, anar möjligheten av ett liv 
som inte faller under gränsens lag” ( P, 28 ). När värdet av alla an-
dra insatser sjunker är det således endast konsten som kan hind-
ra oss från att stagnera, från att stanna i växten. Konsten för oss 
inte mot en yttre gräns utan inåt mot ett expanderande centrum. 
Det erfar Lindqvist när han i Praktika beskriver en tennskulptur 
av en havande kvinna :

Huvudets klot böjt över bröstens klot. Handen vilar på den stora magen. 

Rund och sluten : en inåtvänd massa. Den vetter inte mot sin yta utan mot 

sitt centrum, där både motivets och formens tyngd är samlad. 

Jag ser nu att den liknar en Buddhabild. Det är samma ställning, samma 

form, samma försjunkenhet. men en omvänd Buddhabild – vänd inåt inte mot 

utslocknande utan mot födande, havande inte med död utan med liv. ( P, 38 f. )

Det är intressant att notera inte bara vilken funktion Lindqvist 
tilldelar den framtida konsten, utan framför allt att han – argu-
menten för dess ”onyttighet” till trots – faktiskt ger den en funk-
tion. Låt mig ännu en gång jämföra med Adorno när denne i 
 Ästhetische theorie skriver att ”i den mån konstverk kan  sägas 
ha en samhällelig funktion, är det deras funktionslöshet”.48 Det 
är möjligt att vända på argumentet och säga att Adorno just 
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därigenom ger konstverket en funktion lik den som Lindqvist 
ger det. Innebörden i Adornos utsaga är dock en annan ; för 
honom är konstverkets avvisande av den nyttoinriktade, instru-
mentella moderniteten mer absolut, radikalare om man så vill, 
än i fallet med Lindqvist. Där Adorno betonar att det som är 
”samhäll eligt i konsten är dess immanenta rörelse bort från sam-
hället, inte dess manifesterade ställningstaganden”,49 där hävdar 
Lindqvist att just detta konstens ointresse av att gå samhället till 
mötes i sig själv är på väg att komma såväl konsten som samhäl-
let till nytta. Det är just så här Lindqvists pragmatiska inställ -
ning till moderniteten får genomslag i hans konstsyn. Han är i 
grund och botten, och till skillnad från Adorno vars arbeten han 
knappast kan ha kommit i kontakt med, moderniteten och fram-
stegstanken trogen. moderniteten i dess nuvarande skepnad är 
skadlig, likafullt är det väsentligen inom ramarna för samma 
moderna projekt som konstens onyttighet ska komma till an-
vändning. Som Lindqvist tolkar situationen befinner sig män-
niskan i ett historiskt skede inte olikt det som enligt Sartre ska 
ha rått i frankrike på 1700-talet. Under en kort historisk period 
ska litteraturen då ha hamnat i fas med samhällsutvecklingen, 
littera turens frihetsappeller ha mött den frihetslängtan som 
bar fram den växande borgarklassen. På samma sätt ska nu de 
gynnsamma omständigheterna enligt Lindqvist skapa en alli-
ans mellan konstens frihetslängtan och människans behov av att 
växa i en tid då moderniteten har stagnerat.

Det är den fullständiga framstegstanken som aktualiseras i 
Praktika – drömmen om att lappa ihop den trasiga moderniteten, 
att förena materiell och moralisk progression, den gamla uto-
pin om att uppfylla modernitetens ursprungliga löfte om männi-
skans förädling. Det goda nyttiga ”kan föra oss till en viss gräns 
men inte därutöver”, menar Lindqvist ( P, 85 ). för att vi ska ta 
oss längre krävs att någon hjälper oss att ”skapa nya värden eller 
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nya metoder att utöva värden eller nya sätt att utvinna värde-
upplevelse ur livsförloppet” ( P, 85 f ). Denna någon är förstås 
konstnären eller författaren : ”Han måste gestalta en mänsklig 
övervärld.” ( P, 86. ) Hans onyttighet måste nu komma moder-
niteten till nytta. Eftersom Lindqvists nyttobegrepp tar form 
 innanför det moderna projektets ramar kan han, när han skriver 
om författarens och litteraturens onyttighet, inte annat än att 
argu mentera för nyttan av denna onyttighet.

Lindqvist för fram denna sin konstvision vid en tidpunkt då 
folkhemmet, den svenska välfärdsmodellen uppbyggd kring den 
sociala ingenjörskonsten, skördade alltmer övertygande seg-
rar. Det är också en tid då bildningsfrågan ännu hade en central 
plats i den socialdemokratiska framtidsvisionen. Det svenska 
folkhemmet ansågs kort sagt inte vara förverkligat bara därför 
att befolkningens grundläggande materiella behov äntligen var 
tillfredsställda. Det som hade uppnåtts var bara början på en 
ännu ärorikare socialistisk framgångssaga som skulle innebära 
att människan befriade sig från uråldrigt förtryck av andlig och 
ideologisk art. När Ernst Wigforss under föreläsningsserien ”So-
cialismen just nu”, arrangerad av ABf :s malmöavdelning 1955, 
ställde frågan ”Skall vi nöja oss med välfärdsstaten?”,50 då säger 
det något om att det hopp som välfärdsstaten vid denna tid ingav 
ännu var starkt förknippad med det jag här har kallat den full-
ständiga framstegstanken, det vill säga den utopi – socialistisk 
eller inte – som såg den tekniska och ekonomiska utvecklingen 
endast som ett steg på vägen mot en mycket mer genomgripande 
förändring som också inbegrep människans andliga befrielse.

Sett ur ett sådant perspektiv tar Lindqvist i Praktika alltså 
på sig rollen som en andens ingenjör, redo att fortsätta och vi-
dareutveckla den svenska socialdemokratins välfärdsstat. Det 
finns en tydlig skillnad mellan Lindqvists i denna mening so-
cialdemokratiskt pragmatiska syn på hur den onyttiga konsten 
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kan komma samhället till nytta och Adornos utpräglat dialekt-
iska syn på konstens relation till moderniteten och framsteget. 
framsteget är för Adorno en realitet och kan av den anledningen 
inte avfärdas, samtidigt som det är oupplösligt förbundet med 
ofrihet, lidande och destruktiva uppfinningar som vätebomben.51 
Konsten står inte utanför denna dialektik. Den är en produkt av 
moderniteten, men bär inom sig möjligheten att kritisera den-
samma. Kanske kan skillnaden mellan Lindqvists och Adornos 
synsätt göras ännu tydligare med hjälp av följande passage i 
Praktika, där Lindqvist för ett resonemang om den biologiska 
kroppens celliv :

Kroppens celler – utbildade för var sin särskilda uppgift. men det finns ett 

undantag. Könscellen är fortfarande ospecialiserad ursprungscell. Den har 

inte omvandlats för att uträtta någon avgränsad prestation i tjänst hos krop-

pens hushållning. Den lever sitt resultatlösa liv med ingenting att utföra. 

Annat än att bevara urcellens mångsidighet. När dess befruktningskraft inte 

tas i anspråk är den ställd åt sidan, i skymundan – men förblir härigenom 

ursprunglig och mångkunnig. Den är traditionens bärare. Bärare av livets 

nya möjligheter. ( P, 110 f. ) 

Självklart ska citatet förstås i överförd betydelse, som ett resone-
mang om de olika funktioner som en samhällskropp rymmer. 
Könscellen skiljer sig från kroppens övriga celler på samma sätt 
som konsten intar en unik plats i samhället. för konsten gäller 
således att den ”inte omvandlats för att uträtta någon avgräns ad 
prestation” i samhällets tjänst, att den endast ”lever sitt resultat-
lösa liv” och att den som bärare av traditionen och ”livets nya 
möjligheter” bevarar samhällslivets potentiella mångsidighet, 
håller det möjliga vid liv. Det är en beskrivning av konsten som 
Adorno inte skulle ha mycket att invända mot. Lindqvist nöjer 
sig dock inte därmed utan vill i nästa skede ta denna könscell-
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ens mångsidighet och befruktningskraft i anspråk, det vill säga 
låta konsten ställa sig i samhällets tjänst. Det är i det avseendet 
Lindqvist kan sägas erbjuda ett slags pragmatisk socialdemo-
kratisk variant av Adornos estetiska teori.

Lindqvist skulle kunna anklagas för att därmed vilja sälja ut 
konsten. När han tar ifrån den det som han själv ansåg definierar 
den, tar han då inte i själva verket också livet av konsten?

Kanske, men då ska man komma ihåg att utifrån hans 
förståelse befann sig moderniteten vid slutet av femtiotalet – 
precis som under det franska 1700-tal som Sartre refererade 
till – i ett utvecklingsstadium då det var samhället som behövde 
konsten, inte tvärtom. I teorin fanns det alltså inget som sade att 
konsten måste bli lidande eller ens påverkas av den situationen. 
författaren, skriver Lindqvist, kunde ”utan att ta ett steg bort 
från sin konst, enbart genom att utöva den [ … ] uppträda som 
befriare”. Det skulle, fortsätter Lindqvist, vara ”nog för honom 
att med full förståelse av situationen tränga framåt i sin konst för 
att också gå i spetsen för samhällsutvecklingen” ( P, 106 ).  

måhända är det en sådan harmoni, en sådan fullkomlig balans 
mellan två komplementära ytterligheter – konsten och samhäl-
let – som förklarar den yin och yang-symbol som pryder omsla-
get till Praktika.52 Att litteraturen och det moderna samhället 
skulle ingå ett sådant harmoniskt äktenskap är möjligen en över-
drivet utopisk tanke. men kanske är själva det förhållandet att 
Lindqvists slutsats grundas mer på önsketänkande än på fakta 
det som också ger en viss giltighet åt den studie jag har genom-
fört här. man kan nämligen utan större reservationer hävda att 
Lindqvists framstegstrogna konstsyn var mer representativ för 
den samtida vänsterrörelsen än vad till exempel Adornos upp-
lysningskritik var. Lindqvists frihetskonst har mycket att säga 
om det specifika samhälle och den tidpunkt som den formuleras 
i. I likhet med Lindqvist hyste den nya vänstern som växte fram 
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under sextiotalet ännu stora förhoppningar om moderniteten.53 
Trots kritiken av kommersialiseringen och reklamen bör de teo-
rier och krav som denna vänsterrörelse framförde betraktas som 
en radikal variant av den dominerande framstegstanken snara-
re än som en uppgörelse med densamma. modernitetens löfte 
skulle infrias : som en naturlig fortsättning på de ekonomiska 
och teknologiska framstegen var det nu tid att driva de viktiga 
frågorna om maktfördelning och mänsklighetens kulturella 
utveckling.54

 
Reformistisk avantgardism

När jag här diskuterar uppgiften som Lindqvist i sitt tidiga för-
fattarskap önskade ge litteraturen vore det fel av mig att inte 
säga något om det bildningsbegrepp som sätter sin prägel på 
hans tänkande. I kapitel 3 skrev jag om det nära släktskapet 
mellan detta bildningsbegrepp och den specifika essäform som 
Lindqvist ville utveckla. Essän, menade han, kan bli stor dikt 
genom att gestalta en bildningsupplevelse. Det var inte fråga om 
att skylta med sin bildning utan om att finna en litterär form som 
är kongenial med den process – det tänkande, den önskan, de 
erfarenheter och vedermödor – varigenom en människa söker 
fördjupad kunskap om världen, konsten och livet. författarens 
kamp med materialet ger denna bildningsupplevelse dess uni-
versella giltighet.

Ju mer jag tänker på saken, desto säkrare blir jag på att denna 
konstform säger mer om Lindqvists poetik över tid än vad hans 
program för ”frihetskonst” gör. Lindqvists essäistiska metod 
leder inte med nödvändighet till de slutsatser han drar i Prak-
tika – vilket bland annat bevisas av senare böcker som Myten om 
Wu tao-tzu, En underjordisk stjärnhimmel, trilogin Bänkpress, 
Ökendykarna, Utrota varenda jävel eller Nu dog du.55 E ssän 
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som metod överlever de tillfälliga slutsatserna ; dynamiken i 
Sven Lindqvists författarskap härrör från essäns form.

ändå finns ett klart samband mellan det bildningsbegrepp 
som inspirerat Lindqvists essäistik och den slutsats om litteratu-
rens nyttiga onyttighet som han kommer fram till i sitt program 
för en framtida frihetskonst. På liknande sätt som litteraturens 
värde i den moderna tiden ligger i dess onyttighet, har bildning-
en sitt värde i ändamålslösheten. men liksom litteraturens onytt-
ighet så småningom ska förvandlas till samhällelig nytta, kan 
bildningens ändamålslöshet med tiden visa sig vara ändamålsen-
lig. Bildning ( i den här betydelsen ) är, som jag beskrev den, ”ett 
förutsättningslöst, asocialt och renodlat individuellt projekt, 
som pågår utan tankar på dess syfte eller sociala nytta”. På sam-
ma gång är det, i enlighet med den utvecklingstanke som bild-
ningsbegreppet försågs med under upplysningen, ”först genom 
en sådan förutsättningslös bildningsprocess som individen kan 
[ … ] erövra de kunskaper som gör henne verkligt betydelsefull i 
social mening”.56 Det moderna bildningsbegreppet bär med an-
dra ord inom sig den paradoxala föreställningen om att bildning 
kan vara på samma gång ändamålslös och ändamålsenlig. Det 
är en föreställning som borde tilltala Lindqvist. Han utvecklar 
sin essäistik för att kunna röra sig fritt mellan den ändamåls-
lösa konstens och den ändamålsenliga politikens båda sfärer. Att 
dyka djupt ner i boklig lärdom är för honom samma sak som att 
ta ett kliv ut i världen.

Antydde jag att hans konstsyn är socialdemokratisk? Den 
läsare som hade förväntat sig mer radikala besked än så från 
den här undersökningen har anledning att vara besviken. men 
givetvis kan Lindqvists litteratursyn inte reduceras ner till en 
partipolitisk beteckning. Vad jag velat peka på är att hans inställ-
ning till moderniteten snarare bör beskrivas som pragmatisk, re-
formistisk än som absolut negerande eller revolutionär. men det 
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är bara ena sidan av saken. Lindqvists tidiga böcker har också 
något offensivt och radikalt i sig som hänger mindre ihop med 
idéinnehållet i hans litterära program än med ambitionen att 
överskrida gränsen mellan litteratur och liv, mellan det litterära 
fältet och den sociala värld som det avgränsar sig från.

Just i det avseendet finns det fog för att beteckna Sven 
Lindqvists författarskap som avantgardistiskt. Enligt en avant-
gardismforskare som Charles Russell skiljer sig, vilket jag 
nämnde i kapitel 4, avantgardisten från modernisten genom sin 
tro på det litterära konstverkets förmåga att gripa in i och påver-
ka samhällsutvecklingen.57 Det är en i grunden politisk önsk-
an, som skulle kunna förstås mot bakgrund av den instängd-
hetskänsla som den moderna författaren brottas med. Hoppet 
om att kunna påverka samhällsutvecklingen, forma framtiden, 
är givetvis författarens hopp om att kunna styra sitt öde, om att 
vara modernitetens subjekt i stället för dess objekt. Det är hop-
pet om att litteraturen och författaren gör skillnad i världen.

Denna önskan är ovanligt stark hos Lindqvist. även på an-
dra sätt lever hans författarskap upp till förväntningarna på 
avantgardistisk litteratur. Russell pekar på fyra föreställning ar 
( om tiden, kulturen, den egna konstutövningen, estetiken ) som 
förenat avantgardister alltsedan Arthur Rimbauds tid. för det 
första betraktar de sig som en del av en självmedveten kultur 
som befinner sig i ständig förändring. för det andra ingår det 
i den avantgardistiska positionen att vara starkt kritisk till och 
deklarera sitt avståndstagande från den dominerande kulturens 
värden. för det tredje – och detta har jag alltså redan varit inne 
på – ser sig avantgardisterna om efter en ny roll åt dem själva 
och deras konst, en framskjuten plats i samhället som de gärna 
utvecklar i samarbete med andra, progressiva eller revolutionära 
krafter som verkar för en radikal samhällsförändring. för det 
fjärde, avslutar Russell sin uppräkning, undersöker avantgardis-
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terna genom estetiska innovationer möjligheterna för nya konst-
former att framträda, vilket i sin tur skulle kunna frambringa en 
ny sorts seende, nya uttryckssätt och nya handlingsutrymmen.58

Lindqvists tidiga författarskap uppfyller i någon mening 
samtliga dessa kriterier. Hans analys av författarrollen och mo-
derniteten är i grunden historiserande ; han ägnar bland annat en 
hel bok – reklamen är livsfarlig – åt att ta avstånd från det mo-
derna konsumtionssamhället ; han ser på konstnären och konsten 
som ”upptäckare” och föregångare ; han vill förnya essäformen 
( och därmed vidga litteraturbegreppet ) samtidigt som han tror 
litteraturen om att kunna överföra konst till liv. Kanske framstår 
Lindqvists avantgardism som en något domesticerad variant av 
den kontinentala och några decennier äldre avantgardism som 
Russell har i åtanke. Så är det förstås. ända ska man inte bortse 
från det med avantgardismen besläktade anspråket som helt och 
hållet uppfyller Lindqvists tidiga böcker. I likhet med den avant-
gardistiska litteraturen är själva utgångspunkten i dem en känsla 
av alienation. Den alienationen förknippas med litteraturens 
tilltagande marginalisering i samhället, vilket bland författarna 
föder tvivel om den egna verksamhetens betydelse. Litteraturen 
är ett Kastalien, ett reservat utan besökare. I reservatet är saker 
och ting som de bör vara, men ingen där ute bryr sig. I reservatet 
höjs röster mot ignoransen i världen utanför, men ingen hör och 
ropen studsar tillbaka. för de avantgardistiska rörelserna liksom 
för Lindqvist är detta en ohållbar situation. Litteraturen och för-
fattarna måste bli delaktiga i samhällsutvecklingen, måste få in-
flytande. Avantgardisterna och Lindqvist skådar in i framtiden 
och ser att där finns en stol reserverad åt dem. för att flytta fram-
tiden något närmare sig köpslår de med konstens oberoende och 
identifierar sig med politiska rörelser i samtiden, vilka i likhet 
med författarna tror sig om att kunna förutsäga och påverka 
samhällsutvecklingen.
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På just den sista punkten upphör emellertid likheterna. 
Lindqvist förlitar sig inte, som dadaisterna och surrealisterna, 
på kommunismen eller, som de italienska futuristerna, på fas-
cismen. Lindqvists avantgardism ryms gott och väl i den tidiga 
socialdemokratins reformistiska planer för ett bättre och mer 
människovärdigt framtida samhälle.

Så eftersom jag måste landa någonstans blir det väl där. 
Sven Lindqvists frihetskonst kan på en och samma gång kallas 
 reformistisk och avantgardistisk. Som litterärt manifest betrak-
tad ger hela boken Praktika utlopp för en inte revolutionär men 
 reformistisk avantgardism. 



Epilog :

En inställd utopi

Svenne Lindqvist [ … ] är en utopist, genomtänkt, med 
klara mål ; kopplar aldrig av [ … ]. Han blir säkert något 
stort med sin energi, dock ej poet. Hans ärlighetskrav 
och kritiska blick imponerar och skrämmer. Vi kan ej 
dela samma hav. Han är en tung målmedveten isbry-
tare, där jag är en skridskoseglare.

– Per Wästberg1 
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Att den här avhandlingen fick titeln Frihetskonst känns på sätt 
och vis självklart. från första till sista raden har jag studerat den 
fråga som författaren Sven Lindqvist inledningsvis ställde sig 
och som han hela vägen fram till Praktika sökte svar på : Varför 
skriva litteratur? I och med Praktika finner Lindqvist en slut-
giltig form, klar och koncentrerad, för framställningen av de 
tankar som ditintills sysselsatt honom som författare. Han finner 
även svaret på sin fråga, och det svaret lyder ”frihetskonst”.

men den här boken kunde förstås också fått en annan titel : 
En inställd utopi, till exempel. med facit i hand är det ju nämli-
gen precis vad avhandlingen handlar om : en utopi som ställdes 
in. Tydligast framgår det av Myten om Wu tao-tzu, boken som 
jag inledningsvis tog avstamp i. från och med den boken skjuts 
utopin, frihetskonsten, på framtiden. Ja, i själva verket får den 
aldrig riktigt fäste i författarskapet igen.

Varför? Det finns många tänkbara svar på det. 
Ett kan härledas ur den subjektsuppfattning som Lindqvists 

dröm om ”ett nödvändigt liv” utgår från. Individen framstår där 
som en självförsörjande organism och som den autentiska livs-
upplevelsens källa. Det är en subjektssyn som fick allt svårare att 
hävda sig under sextiotalet, efter hand som det blev en vedertagen 
uppfattning att individen i stället skapas i relation till sin omvärld. 
Detsamma gäller för begrepp som ”sanning” och ”autenticitet” – 
de förlorar sin tidigare objektivt givna status. Ur ett sentida per-
spektiv kan Lindqvists idé om ett nödvändigt liv därför te sig som 
ett slags föråldrad sannings- och autenticitetsmystik. I Myten om 
Wu tao-tzu återkommer Lindqvist flera gånger till hur han under 
sin vistelse i Kina i början av sextiotalet långsamt kommer till 
insikt om begränsningarna i den liberala, västerländska föreställ-
ningen om individen. Han beskriver bland annat hur han under 
ett kinesiskt nyårsfirande i Shanghai fastnar i en stor människo-
samling. människomassan rör sig framåt som en enda stor kropp, 
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styrd av ett opersonligt, kollektivt medvetande. Ett par timmar 
fastklämd i denna människomassa räckte, skriver Lindqvist, ”för 
att pressa ur [ honom ] känslan av att vara något särskilt, en annor-
lunda människa, ett eget öde”.2 och det är väl också det enda 
rimliga, menar han : ”Det finns ett noli-me-tangere i den europe-
iska jag-känslan som världen inte har rum för.”3

Ett annat svar skulle kunna sammanfattas med upptäckten av 
”tredje världen”. Bland annat USA :s krig i Vietnam gav upphov 
till en stark medvetenhet bland många svenska intellektuella om 
den imperialistiska världsordningen. Lindqvist var en av dem, 
och mot bakgrund av en så omvälvande insikt är det tänkbart att 
den konstnärliga utopi som han hade framfört i Praktika plöts-
ligt tedde sig något provinsiell. från och med Myten om Wu 
 tao-tzu blir undersökningen av Europas koloniala historia ett 
mycket framträdande tema i Lindqvists författarskap.

förmodligen är det också i det sammanhanget Lindqvist 
börjar omvärdera det moderna projektet. framför allt kunska-
pen om sambandet mellan det västerländska välståndet och 
den koloniala våldsutövningen kastar en mörk skugga över 
hela det västerländska upplysningsprojektet. En annan fak-
tor som undergräver tron på moderniteten, på det kapitalist-
iska systemet och på själva framstegstanken, är det växande 
globala miljöhotet. Jordklotet klarar inte av att härbärgera en 
hel mänsklighet med krav på samma levnadsstandard som den 
västerländska medel  klassen vant sig vid. I senare delen av sitt 
författarskap trummar Lindqvist in det förfärliga budskapet att 
jordens ändliga resurser med tiden kommer att öka slitningarna 
mellan folk, nationer, regioner. Hoppet om en ”lycklig fram-
tid” för mänsklig heten, vilket ännu lever i Praktika, dör de-
finitivt med Myten om Wu tao-tzu. Det utopiska inslaget i de 
tidiga böckerna ersätts av dystopiska undergångstoner, av en 
djup framtidspessimism. Slutraderna i Nu dog du från 1999 är 
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representativa för det dystopiska tonläget i Lindqvists senare 
författarskap :

Allt fler människor föds till fattigdom, okunnighet och svält. Allt fler männi-

skor föds överflödiga, värdelösa i de ömsesidiga beroendenas ekonomi, men 

ändå utsatta för dess verkningar. Alltfler föds med våld som enda utväg.

Alla hittillsvarande sätt att försörja fler människor och höja deras lev-

nadsstandard förbrukar ändliga resurser och belastar luft, mark och vatten 

med avfall. Under hela detta sekel har det stått klart att industriländernas 

levnadsstandard inte kan multipliceras med världens befolkning. Vi har ska-

pat oss ett sätt att leva som för alltid måste vara begränsat till ett fåtal.

Detta fåtal kan utgöras av en bred medelklass i några få länder och en 

liten överklass i de övriga. [ … ] De har ett gemensamt intresse av att bevara 

sina privilegier, med våld när så blir nödvändigt. även de föds till våldet.

Ur detta våld, både det redan utövade och det ännu slumrande, spirar 

seklets folkmordsdrömmar. De orättvisor vi försvarar tvingar oss att behålla 

folkmordsvapen varmed fantasierna när som helst kan förverkligas. Den 

globala våldssituationen är den hårda kärnan i vår existens.4

Av citatet framgår att Lindqvist har färdats en lång väg. I Prak-
tika handlade det om att ”söka en frihet bortom produktionen” 
( P, 94 ), i Myten om Wu tao-tzu och senare böcker snarare om att 
avslöja, i bästa fall mildra, effekterna av en produktionsordning 
som dels ökar motsättningarna mellan världens folk, dels hotar 
att ödelägga hela planeten.

Det som förändras är inte i första hand Lindqvists konstsyn, 
utan hans analys av moderniteten. Som jag har nämnt existera-
de bägge alternativen redan i Hemmaresan ; såväl Praktika som 
Myten om Wu tao-tzu framstod som tänkbara svar på frågan 
om vad som kunde bli litteraturens uppgift. Praktika som lös-
ning förutsatte en värld där hela mänsklighetens materiella be-
hov var tillfredsställda, eller åtminstone inom en snar framtid 
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skulle bli det. frihetskonsten som profetia gav uttryck för en 
ännu orubbad framstegstro, ett utopiskt tänkande grundat i hy-
potesen om att det moderna projektet skapar välstånd för alla 
människor och i det stora hela bidrar till en bättre värld. Det är i 
själva verket denna framstegstro Lindqvist ger upp i Myten om 
Wu tao-tzu, och författarskapet går in i en dystopisk fas. Det 
som sägs mellan raderna i Myten om Wu tao-tzu är att moder-
niteten, den ekonomiska och teknologiska utvecklingen, inte 
ens är i närheten av att ha tagit oss människor till den situation 
där utövandet av frihetskonst blir en legitim författaruppgift. 
Det som pågår och det som väntar är tvärtom global maktkamp 
om världens ändliga resurser. Lindqvists tar i sitt författarskap 
nu på sig uppgiften att beskriva och bekämpa den våldsamma 
världsordning som i Praktika hade förblivit osynlig. Det betyder 
inte nödvändigtvis att frihetskonsten som ideal och mål dör, en-
dast att den är omöjlig att utöva så länge situationen ser ut som 
den gör. Lindqvist omvärderar på så vis sin syn på moderniteten 
– den var inte lika långt framskriden som han föreställt sig. Ur 
det perspektivet tar Lindqvist med Myten om Wu tao-tzu inte ett 
steg framåt i sitt författarskap, utan ett steg bakåt. Inte förrän de 
nuvarande produktionsproblemen är lösta kan det åter bli tal om 
att utöva frihetskonst.

Det som Lindqvist reviderar är alltså sin analys av moderni-
tetens hälsotillstånd. ändå finns det en del som talar för att det 
även finns konstnärliga orsaker till att utopin ställs in. man kan 
kalla det för ett gestaltningsproblem. I Myten om Wu tao-tzu 
talar Lindqvist, med utgångspunkt i ett resonemang av fried-
rich Schiller, om ”idyllens rörelseproblem”. Det kunde vara en 
beskrivning av det problem som Lindqvist sannolikt stötte på 
när det blev dags för honom att omsätta sin utopiska frihetskonst 
i praktisk handling. för vad är frihetskonstens mål om inte den 
idyll som enligt Lindqvist ”avser att gestalta ett fulländnings-
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tillstånd”?5 Problemet med idyllen är att den inte tillåter rörelse, 
att den inte ger löfte om förändring. Därmed, skriver Lindqvist, 
är den ”också uttöm[ d ] i en stillbild”.6 Det rimmar illa med den 
dynamiska och rörliga essäform som Lindqvist förespråkar. Det 
går även på tvärs mot det krav Lindqvist ställer på konsten : att 
den ska kunna levas. ”[ o ]m det är svårt att skildra fulländning-
en som stillastående, så måste det vara ännu svårare att leva 
den”, skriver han.7 för att finna lösningen på detta problem 
tar Lindqvist återigen hjälp av Hermann Hesses romangestalt 
 Joseph Knecht. Vad händer, undrar Lindqvist, ”när Knecht har 
nått hierarkins topp”, när ”han som människa är lika avslutad 
som den kultur han spelar med”?8 Vart tar han vägen? försjun-
ker han ”i den stora stillheten”? Lindqvists besked blir även 
hans nya programförklaring : ”Han lämnar konsten och går ut i 
världen.”9

—

När jag för tretton år sedan började umgås med tanken att skriva 
en avhandling med utgångspunkt i Sven Lindqvists författar-
skap var min plan att inkludera hela författarskapet, från Ett 
förslag 1955 till och med Nu dog du 1999 ( som vid den tid-
punkten var hans senast utgivna bok ). Det visade sig vara ett 
på tok för vidlyftigt projekt, och jag skulle med största sanno-
likhet inte ha lyckats komma åt någonting på djupet. Långt in 
i avhandlingsarbetet hade jag däremot ännu för avsikt att följa 
författarskapet fram till och med Myten om Wu tao-tzu 1967. 
även den planen övergav jag, och kvar blev den här studien om 
författarskapet till och med Praktika. 

Det har sina för- och nackdelar.
En nackdel är att Myten om Wu tao-tzu i mina ögon nog är det 

intressantaste av Lindqvists verk, och att den bara av den anled-
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ningen vore förtjänt av att analyseras utifrån de perspektiv jag 
har anlagt i avhandlingen.

En fördel, tänker jag, är att Lindqvists tidiga författarskap, 
liksom premisserna för det, här har behandlats i egen rätt. Den 
här boken lider inte av den dom som Lindqvist i Myten om Wu 
tao-tzu fällde över sitt eget tidiga författarskap, inte heller av 
eftervärldens generella dom över ett helt decenniums – femtio-
talets – litteratur och intellektuella klimat.

En annan fördel med att avhandlingen endast behandlar 
Lindqvists författarskap fram till 1962 är förstås att det ännu 
återstår så mycket att utforska. Självklart skulle man kunna skri-
va en hel avhandling om Myten om Wu tao-tzu. men även andra 
delar av författarskapet väntar på den som känner sig kallad : 
reportageböckerna Slagskuggan ( 1969 ) eller Jord och makt i 
Sydamerika ( 1973 ), den folkrörelsegrundande Gräv där du står 
( 1978 ), ”bekännelseböckerna” En älskares dagbok ( 1981 ) och 
En gift mans dagbok ( 1982 ), hela den civilisations- och imperi-
alismkritiska fasen som börjar med trilogin Bänkpress ( 1988 ), 
Ökendykarna ( 1990 ), Utrota varenda jävel ( 1992 ) och fortsät-
ter fram till Lindqvists senast utgivna bok avsikt att förinta från 
2008.10 Det rör sig med andra ord om femtio år till av Lindqvists 
litterära och intellektuella arbete. Vilket inbegriper femtio år av 
svensk kultur- och samhällsdebatt.
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The focus in this book – art as Emancipation : the author and 
the Question of Modernity in Sven Lindqvist’s Early Works 
– is twofold. It studies the writings of Swedish author Sven 
Lindqvist ( born in 1932 ) between 1955 and 1962, a period 
during which he published five books : Ett förslag 1955 ( A 
Proposal ), Handbok 1957 ( Handbook ), reklamen är livs farlig 
1957 ( Advertising Is Lethal ), Hemmaresan 1959 ( Travels at 
Home ), and Praktika 1962 ( Practice ). It also studies the func-
tion of the author and the conditions that applied to modern 
literature in Sweden during the 1950s. These two subjects are 
combined in the form of a dialogue. The book primarily is 
about the meeting between Sven Lindqvist and modern litera-
ture. The objective is to achive a deeper understanding of both 
subject matters by studying them in tandem. Lindqvist’s work 
can be understood by analyzing it in relation to the literary 
situa tion of the 1950s. An understanding of that situation, in 
turn, is enhanced by the manner in which Lindqvist handles it 
in his works. 

The general aim of the book is to study Lindqvist’s concep-
tion of literature, how it is presented, how it develops, and how 
it materializes in his literary production between 1955 and 1962. 
Lindqvist’s notion of literature here includes his thoughts about 
what literature is, his attempts at clarifying the function of lit-
erature and of the author, as well as how he attempts to apply 
his thoughts in practice. Because Lindqvist expresses himself 
mainly as a thinking writer subject – rather than through fiction 
or plot development – the task of this book is to depict this think-
ing, understand it and analyze it further.

The study is guided by the following questions : What induced 
Lindqvist’s profound questions about the function of literature 
and the task of authors? furthermore, how does he go about an-
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swering them? And finally, why does he answer these questions 
the way he does?

These questions appear throughout the book. 
The first question – what induced Lindqvist’s questions, in 

the first place? – develops into an aesthetic, historical and so-
ciological investigation of the state of literature and Lindqvist’s 
situation at the time he began his literary career. The basic the-
sis here is that the institutionalization of literary autonomy ( in a 
Bourdieuian sense ) at that time had gone so far that autonomy, 
instead of being viewed as a kind of freedom, began to be ex-
perienced by many authors as a type of isolation from the rest 
of society. It was increasingly seen as a type of dependency 
or, more specifically, a dependency on the literary institution. 
freedom was turning into a prison and, with it, authors were be-
coming prisoners. The situation was becoming so pressing that 
authors had to relate to it. Thus, this state of affairs was increas-
ingly leaving its mark on the literary production at that time.

The second question – how does Lindqvist answer his ques-
tions? – deals with how Lindqvist reacts to the emerging situa-
tion. There are several answers to this. His thoughts about how 
the essay relates to other literary genres and to reality harbor one 
answer. This study shows that Lindqvist, throughout the early 
part of his career, oscillates between a romantic approach that 
affirms the concept of literature as something distinctive and ex-
clusive, and a pragmatic approach that instead revolts against 
the introversion and self-sufficiency of literature. His romantic 
approach includes severe criticism of modernity, while his prag-
matic approach recognizes the value of modernity. 

In addition, it is asserted that Lindqvist in Praktika – the work 
that caps the chronology of this book – actively attempted to 
formulate a literary programme that could reconcile both these 
approaches. He refers to this as frihetskonst, or art as emancipa-
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tion. It is a programme that is both avant-garde and reformist ; it 
affirms the idea of the distinctiveness of literature, while at the 
same time taking a conciliatory approach to modernity. Accord-
ing to this literary programme, the future need not contain any 
serious conflicts between literature and modernity, or between 
art and society.

The final question – why does Lindqvist answer his questions 
the way he does? – basically serves the purpose of reassuring the 
reader that Lindqvist’s work will not be studied apart from its 
historical context. This question permeates the entire study and 
shapes its method since it calls for a constant contextualization 
of Lindqvist’s motives in relation to the zeitgeist of the 1950s, 
the general cultural and political climate of the time, the prem-
ises of the literary field, and so forth.

The book consists of an introduction, a main body organized 
into three parts and, finally, an epilogue.

The introduction sets out from the conflict between art and 
society and between modernism and modernity, which has of-
ten been noted in modernism research. This section briefly de-
scribes the genesis of Sven Lindqvist’s authorship and his first 
encounters with the literary situation in the early 1950s. It also 
contains a short comparative analysis of Myten om Wu tao-tzu 
1967 ( the Myth of Wu tao-tzu ) and Hermann Hesse’s the Glass 
Bead Game 1943, and an analysis that results in a description 
of the problem Lindqvist poses in the early part of his career – a 
problem that can be summarized in the question : Why write lit-
erature? finally, the introduction contains a formulation of the 
aim of the dissertation, an explanation of its method and a de-
scription of its structure.

Part I consists of two chapters. Chapter 1 – ”Sven Lindqvist’s 
original proposal” – discusses Lindqvist’s debut with his book 
Ett förslag ( 1955 ). The chapter also includes a critical argument 
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as to when and where his authorship actually began. Chapter 2 – 
”freedom as a prison” – goes on to probe the issue that serves as 
the foundation of Lindqvist’s authorship. This issue centers on the 
role of literature. The chapter investigates what lies  behind this 
issue and why it assumes such importance. This part, in particu-
lar, studies the background to the situation that gives rise to Sven 
Lindqvist’s literary work – his perception that literary autonomy 
had been converted into a position of isolation. The chapter is the 
most theoretically oriented one in the book, and thus crucial for 
the subsequent analyses of Lindqvist’s literary work.

The remainder of the study attempts to analyze and reflect 
over Lindqvist’s ways of handling and resolving the situation 
described.

Part II includes only one chapter, Chapter 3, which studies 
Lindqvist’s attempts to give the essay a significant role in this 
context. The chapter begins with some general reflections about 
a difficult feature in Lindqvist’s texts, which has to do with 
the cross-genre and cross-topic tendency that he, on occasion, 
termed tvärlitteratur ( ”cross-literature” ) and which has crea-
ted recurring problems for libraries attempting to classify his 
books. This is followed by a type of stylistic characterization of 
Lindqvist’s early books. The chapter also raises a genre theory- 
based discussion regarding the uncertain status of the essay, 
sandwiched between what is usually called fiction and what is 
often designated as non-fiction, or specialized literature. In addi-
tion, there is a discussion about Lindqvist’s attempt to establish 
the essay as a literary art form. The chapter primarily aims to 
understand how the specific form of essay that Lindqvist wanted 
to make his own could serve as an escape route from the prison 
that literature had become. In connection with this, the chapter 
discusses the inherent diktförnekelse ( ”poetic denial” ) of the es-
say, and its connection to a modern concept of bildung.
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Lindqvist is engaged in an existential struggle with the sub-
ject position as author. Throughout the study, this is viewed as 
an expression of a specific historical and social situation that 
deals with the status of literature in society. Especially important 
in this context is the relative autonomy that literature captured 
during the postwar era – the flipside of which was increased iso-
lation from the rest of society. Thus, for Lindqvist, the primary 
concern is to find ways of dealing and coping with that prob-
lem. He negotiates both with the literary world ( the literary in-
stitution ) and the values and attitudes cultivated there, and with 
the larger world ( society, modernity ) and the values that prevail 
there. Not least, he tries to understand and resolve the conflict 
laden relationship between these two worlds.

Lindqvist’s approach to the literary institution is ambivalent. 
on the one hand, he is loyal and does not shy away from adopt-
ing arguments borrowed from his teachers, Vilhelm Ekelund and 
Henry David Thoreau ; he goes along with a romantic notion of 
the ennobling effect of good literature on individuals which in-
volves a belief in the inherent value of literature. yet on the other 
hand, Lindqvist consistently praises the practical and down-to-
earth ; in these cases, he views the aesthetic attitude with skepti-
cism for its lack of a basis in reality.

Lindqvist has an equally ambivalent conception of modernity. 
In certain respects, he accepts modernity, at least when it comes 
to its importance in liberating humanity from material poverty. 
Put differently, modernity has created the conditions for people 
to devote themselves to the type of alternative progress that art 
promises. In other respects, however, Lindqvist is critical of mo-
dernity, arguing that it has gone out of hand and been transformed 
into a technocratic regime that obscures genuine human needs.

Lindqvist’s conflict with literature turns on a similar split be-
tween a romantic and a pragmatic perception of life and art. In 
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the case of literature, he subscribes to the romantic belief in the 
inherent morality of art, and to the idea that aesthetics, by defi-
nition, implies the ethical. At the same time, he mistrusts every 
form of aesthetic project that cannot be applied to real life. In 
the case of modernity, he espouses the Romanticist critique of 
modern society’s spiritual and moral decline, while pragmati-
cally embracing the opportunities of modernity. 

Part III ( consisting of three chapters ) describes how Lindqvist 
alternately offers these two seemingly irreconcilable answers to 
the question about the function of literature. Simply put, chapter 
4 argues that Lindqvist, using the Romantic element, investigates 
the issue of the essence of literature, or what gives literature and 
art, in general, their timeless and irreplaceable value. The prag-
matic element, on the other hand – as discussed in chapter 5 – 
reflects the author’s desire to influence and strengthen the so-
cial function of literature by adapting the literary idiom and the 
literary themes to the needs of the public and to contemporary 
problems. It is possible to discern a trend in the way Lindqvist 
construes these issues. In the specific part of his literary career 
( from the debut in 1955 to Praktika in 1962 ) which is dealt 
with in Part III, his discussion of the function of literature gains 
depth as he situates contemporary literature and art, as well as 
the function of the author, in a historical context. This becomes 
clear in Chapter 6, which describes how Lindqvist, in his book 
Praktika, formulates a utopian literary programme,  frihetskonst 
( art of emancipation ), intended to reconcile the apparently con-
flicting answers that he previously gave to the question concern-
ing the function of literature. This programme is based on an 
historical analysis of the relationship between  literature and so-
ciety. Lindqvist uses Stanley Jevons’ economic theory of mar-
ginal utility to conclude that the value of modern ity is declin-
ing, while the value of art is increasing. Ever since the birth of 
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industrialism an increase in production has been necessary to 
satisfy human needs. It now no longer fulfills the same func-
tion ; on the contrary, it has become destructive. In other words, 
production, once of utility, is becoming unserviceable. Art, on 
the other hand, has been considered void of utility throughout 
history, but will soon emerge as humanity’s true enabler. In other 
words, the non-utility of art will be the utility that can lead hu-
manity forward. Lindqvist’s extolling of the uselessness of art 
thus occurs within the framework of the utility concept of mo-
dernity. one can say that he argues for the useful uselessness of 
literature. Lindqvist thereby also assumes a pragmatic, reform-
ist approach to modernity. In that sense, he shares the desire of 
the avant-garde movements for art that engages in society and 
creates the future. for this reason, Lindqvist’s frihetskonst is 
both reformist and avant-garde. The book Praktika, viewed as a 
literary manifesto, could then be described as a kind of reformist 
avant-gardism.

finally, in the epilogue, some loose ends are tied up and the 
question is posed as to why Lindqvist in his subsequent works 
abandoned the artistic and societal utopia he had developed in 
Praktika.





Tack
många har på olika sätt har gjort det möjligt för mig att skriva 
den här boken. Jag ska försöka tacka åtminstone några av dem.

först mina båda handledare : Elisabeth Hästbacka vill jag 
tacka för att hon läst mina kapitelutkast på ett konstruktivt och 
kreativt sätt. Elisabeth behärskar konsten att läsa en text på dess 
egna villkor, förstå vad den vill och synliggöra det för den som 
skrivit den. Anders öhman vill jag tacka för hans uthållighet, för 
att han orkat ha med mig att göra under så lång tid. Anders har 
alltid visat stor tillit till min förmåga att genomföra det här pro-
jektet, och hans optimism i handling har betytt mycket. 

Samtliga deltagare i litteraturvetenskapliga högre seminariet vid 
Umeå universitet ska ha ett stort tack för att ni har ställt upp i tid och 
otid, läst och diskuterat tidiga versioner av flera avhandlingskapitel.

Rikard Schönström flög upp från Lund för att vara opponent 
på mitt slutseminarium. Han bidrog där med flera värdefulla 
synpunkter som satt spår i den färdiga boken.

Några personer har följt mitt arbete på närmare håll och äg-
nat mer tid än man kan förvänta sig åt att läsa och kommentera 
olika manusversioner. Det gäller Nicklas Hållén, som både vi-
sat intresse och kommit med goda synpunkter ; det gäller Anders 
Johansson, som kan läsa så att man tvingas skärpa sig ; och det 
gäller maria Jönsson, som man kan fråga om allt och som vet 
hur man gjuter mod i en fegis.

Peo Hansen och Patrik Tornéus vill jag tacka inte bara för de-
ras läsningar utan för deras omsorg och för mångårig vänskap. 
HP-gruppen med Gunilla ögren i spetsen har visat förtroende 
och tålamod. Universitetssektionen har varit ett andningshål på 
universitetet. Siri och manne har skapat struktur och mening. 
André, Ann-Sofi, Kjell-Erik och Linda har underlättat vardagen. 
Detsamma gäller min mamma Agneta. 

Boken är till maria.



312 Noter s. 5 – 10

NoTER

Inledning

1. Citerat ur Pierre Bourdieu, Konstens 

regler. Det litterära fältets uppkomst och 

struktur ( 1992 ), övers. Johan Stierna, 

Stockholm/Stehag : Brutus Östlings 

bokförlag, 2000, s. 312. Var Bourdieu funnit 

citatet framgår inte, och jag har ej heller 

kunnat spåra det.

2. För en sådan uppdelning, se t.ex. 

Martin Kylhammar, ”Bryt upp! Bryt upp! Om 

den moderna konsten att göra sig kvitt det 

förflutna”, i Martin Kylhammar & Michael 

Godhe ( red. ), Frigörare? Moderna svenska 

samhällsdrömmar, Stockholm : Carlsson 

Bokförlag, 2005, s. 16–19.   

3. Även i detta fall kan förstås graden av 

vår tids modernitet diskuteras. Det är till 

exempel tveksamt om nya vetenskapliga 

och teknologiska framsteg uppfattas som 

lika omvälvande av dagens människor 

och har lika stor inverkan på deras liv som 

motsvarande framsteg hade för dem som 

växte upp under den explosionsartade 

moderniseringsprocess som pågick i 

västvärlden fram till 1970-talet.

4. Om framstegstanken som överideologi, 

se t.ex. Bernt Skovdahl, Framstegstankens 

förfall? En forskningsöversikt över 

1900-talets framstegstanke, Stockholm/

Stehag : Symposion, 1996, s. 119–122. 

5. Marshall Berman, Allt som är fast 

förflyktigas. Modernism och modernitet 

( 1982 ), övers. Gunnar Sandin, Lund : Arkiv 

förlag, 1995, s. 13. 

6. Jean-Paul Sartre, Vad är litteratur? 

( 1947 ), övers. Mario Grut, Mölndal : 

Partisan, 1970.

7. Ibid., s. 93.

8. För en beskrivning av denna livskraftiga 

ämbetsmannaförfattarkultur i Sverige, se Bo 

Bennich-Björkman, Författaren i ämbetet. 

Studier i funktion och organisation av 

författarämbeten vid svenska hovet och 

kansliet 1550–1850, diss., Stockholm : 

Svenska bokförl., 1970. 

9. Theodor W. Adorno, ”Engagemang” 

( 1962 ), övers. Lars Bjurman, Res Publica 

1996 :1-2, s. 110.

10. Alltsedan brytningen med den 

borgerliga världen har således även 

författarnas ambivalenta förhållande till 

sina läsare, till ”publiken”, spelat en central 

roll i litteraturens historia. Vid somliga 

tillfällen har det knappast funnits något 

viktigare för författarna än att undanröja 

varje misstanke om att de låter sig styras 

av den borgerliga publikens värderingar 

och förväntningar. Baudelaires strategi 

inför publiceringen av Les Fleurs du mal 

1857 är talande. När han tackade nej till ett 

ekonomiskt fördelaktigt förslag från Michel 

Lévy – ett stort kommersiellt bokförlag 

med goda distributionskanaler – och valde 

att i stället publicera sin bok på ett litet 

avantgardeförlag, då ligger det nära till 

hands att tro att han gjorde så av fruktan 

för att boken skulle nå en alldeles för stor 

och fel slags publik. Baudelaire bevarade 

och stärkte på så sätt sin litterära integritet 

genom att avstå från den världsliga 

framgång som goda försäljningssiffror och 

allmänhetens uppskattning hade kunnat ge 

honom. – Jfr Bourdieu, Konstens regler, 

s. 118.

11. Berman, Allt som är fast förflyktigas, 

s. 21 f.

12. Föreställningen om att litteraturen 

bär på ett i förhållande till samhället i 

övrigt alternativt värde är central genom 

litteraturhistorien och har förts fram otaliga 



313Noter s. 10 – 12

gånger. För en god historisk bakgrund till 

denna föreställning, se Anders Mortensen 

( red. ), Litteraturens värden, Stockholm/

Stehag : Brutus Östlings Bokförlag 

Symposion, 2009. 

13. Det finns något statiskt, dikotomiskt, 

alltför icke-dialektiskt och ahistoriskt i att 

reproducera den av många författare och 

forskare omhuldade idén om en klyvning 

mellan å ena sidan det estetiska och 

etiska projektet ”litteratur” och å andra 

sidan den rationalistiska, amoraliska och 

av ett teknologiskt tänkande uppfyllda 

”moderniteten”. Det största problemet med 

att konsekvent betona det oppositionella 

draget hos modernismen är kanske, med 

Sara Danius ord, att ”aestethic modernism 

tends to be understood as external to 

modernity”. – Se Sara Danius, The Senses 

of Modernism. Technology, Perception, 

and Aesthetics, Ithaca & London : Cornell 

University Press, 2002, s. 33. Danius 

menar att tesen om en klyvning mellan 

modernism och modernitet har drivits 

alldeles för långt. Ett av syftena med 

hennes bok är således ”to challenge the 

widespread assumption that there is a gap 

between a merely technological culture and 

what has been seen as a more properly 

aesthetic one” ( s. 2 ). Hennes poäng med 

att lösa upp detta dualistiska tänkande 

är inte att framhäva teknologin som en 

betydelsefull kontext för modernismen, 

en sådan funktion har den ju redan via 

modernismens avståndstagande från den. 

I stället går hon i närkontakt med några av 

modernismens klassiker – Thomas Mann, 

Marcel Proust, James Joyce – och visar hur 

teknologin och den ”sinnenas kris” som de 

teknologiska innovationerna utlöser, i själva 

verket konstituerar den högmodernistiska 

estetiken i deras främsta verk. 

14. Hur övertygande Danius studie ( se 

föregående not ) än är kan den inte slå 

undan fötterna för sådana undersökningar 

som, likt min, i mer sociologisk anda tar 

fasta på hur författarna själva har uppfattat 

eller upplevt sitt och litteraturens förhållande 

till moderniteten. Det råder i det avseendet 

heller inget tvivel om att många författare, 

både medvetet och omedvetet, inte bara 

har upplevt att det råder en motsättning 

mellan de värden som bärs upp av konsten 

och de som genomsyrar samhället. De har 

dessutom stridit för att upprätthålla och om 

möjligt förstärka en sådan motsättning. Vilka 

spår den striden lämnat efter sig i deras 

konst kan diskuteras. Föreställningen om en 

klyvning mellan modernism och modernitet 

är hur som helst ständigt närvarande 

och sätter om inte annat av just den 

anledningen avtryck i konsten. Konflikten 

lever i författarna, och eftersom den 
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med utgångspunkt i sin modernismdefinition 

( där försvaret av ”individualiteten” är 
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litteraturhistorieskrivningen om var, när 

och hur svensk modernism uppträtt under 

1900-talet. Se Peter Luthersson, Svensk 
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självmant väljer att bryta mot fältets logik, 

riskerar hans eller hennes anseende – 

tillfälligt eller för oöverskådlig tid – att dras 

i smutsen. Det symboliska förtrycket av en 

författare som försöker bryta mot fältets 

logik är kanske det som tydligast vittnar om 

de stränga krav på anpassning som fältet 

ställer. Aldrig är behovet av vad Bourdieu 

kallar ”[ å ]terkallandet till ordningen” så stort 

som när en författare ”försöker triumfera 

på fältet genom att stödja sig på externa 

[ … ] auktoriteter eller krafter.” Se Bourdieu, 

Konstens regler, s. 119 f.
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44. Lindqvist, ”Varför litteratur?”.

45. Se Arne Melberg, ”Ludvig Nordström 

och den borgerliga realismen”, i Melberg 

( red. ), Den litterära institutionen, s. 209.

46. Tendenser till ett genombrott kunde 

förstås skönjas, t.ex. i djärva utspel från 

författare som Almqvist och Strindberg. 

Att båda dessa författare snart försköts 

av sin samtid och såg sig tvungna att fly 

utomlands, säger kanske inte bara ett och 

annat om deras knepiga personligheter 

utan också något om det motstånd som 

deras försök att förnya författarrollen stötte 

på. Melberg antyder något sådant när han 

skriver att de båda författarnas radikala 

utspel fick ”förödande konsekvenser”. 

Se Melberg, ”Ludvig Nordström och den 

borgerliga realismen”, s. 209.

47. Tomas Forser, Thomas Olsson & Per 

Arne Tjäder, ”Akademikultur och litterär 

institution på 1880-talet”, i Melberg ( red. ), 

Den litterära institutionen, s. 188.

48. Ibid., s. 190.

49. Strindberg är ett utmärkt exempel 

på en författare som mot denna bakgrund 

ägnade sig åt ett, med Rikard Schönströms 

ord, ”systematisk[ t ] överskridande 

av litteraturens gränser”. Se Rikard 

Schönström, ”Strindberg och den litterära 

gesten”, Tidskrift för litteraturvetenskap 

2011 :3-4, s. 31.

50. De litterära framställningsformerna 

förändras som bekant med de nya 

produktionsvillkoren. Uppkomsten eller 

pånyttfödelsen av genrer som novellen, 

reportaget, kåseriet och följetongen har 

ett direkt samband med tidningspressens 

utveckling under 1800-talet. Se Forser, 

Olsson & Tjäder, ”Akademikultur och litterär 

institution på 1880-talet”, s. 182, 195. 

51. För en historisk redogörelse 

av hur en sådan ”organisationell 

autonomi” tillkom bl.a. med partipolitiskt 

motiverat statligt bistånd, se Li Bennich-

Björkman, Statsstödda samhällskritiker. 

Författarautonomi och statsstyrning i 

Sverige, diss., Stockholm : Tiden, 1991.

52. Den ekonomiska grunden skulle 

då ha lagts bl.a. med inrättandet av 

nya stipendiefonder, bildandet av 

författarföreningen, en skärpning av lagen 

om upphovsmannarätt, m.m. Se Melberg, 

”Ludvig Nordström och den borgerliga 

realismen”, s. 212 f.

53. Ibid., s. 211. Man skulle kunna säga 

att så länge den bildade allmänhetens och 

författarnas intressen sammanföll, vilket 

verkar ha varit fallet under den borgerliga 

realismens epok, rådde det egentligen 

lugn och ro i den litterära institutionen. I sin 

egenskap av författarnas publik var den 

bildade allmänheten då bara ytterligare en 

garant för författarnas oberoende av den 

gamla akademikulturen.

54. Jag syftar då bland annat 

på arbetarpressen, ABF, folk- och 

studiecirkelsbibliotek, LO-förbunden, Tidens 

förlag, osv., som växer fram vid den här 

tiden.

55. Melberg, ”Ludvig Nordström och den 

borgerliga realismen”, s. 219.

56. Ibid., s. 233.

57. Peurell, ”Agent och struktur i det 

litterära fältet”, s. 151.

58. Ibid., s. 150.

59. Birgitta Holm, ”Efterkrigsmodern-

ismens litterära institution. Borgerlig 

jagidentitet och borgerlig emancipatorik i 

En privatmans vedermödor ( 1947–49 )”, i 

Melberg ( red. ), Den litterära institutionen, 

s. 272 ; Peurell, ”Agent och struktur i det 

litterära fältet”, s. 151.

60. Det utesluter inte att den 

”världsfrånvändhet” som kan följa med 
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autonomisträvan då och då har kritiserats 

även från positioner inifrån fältet. 

Beredskapslitteraturen kan illustrera detta. 

61. Bourdieu, Konstens regler, s. 478 

f. Vilka uttryck dessa ställningstaganden 

tar sig beror i sin tur ”på strukturen hos 

och den historiska bakgrunden till de 

makter gentemot vilka denna strävan måste 

göra sig gällande” ( s. 479 ). Samtidigt 

bör man hålla i minnet att förändrade 

ställningstaganden liksom uppkomsten 

av nya dominerande värden på fältet 

också motiveras av den ”permanenta 

revolutionens logik” som även den styr 

fältets verksamhet i sig. ”Varje framgångsrik 

revolution legitimerar sig själv, men den 

legitimerar också revolutionen som sådan, 

även revolutionen mot de estetiska former 

som den själv har initierat.” ( Ibid., s. 

195. ) Ingenting illustrerar väl denna den 

”permanenta revolutionens logik” bättre än 

alla de modernistiska -ismer som avlöste 

varandra i rasande takt under början av 

1900-talet, när de avantgardistiska konst- 

och litteraturrörelserna hade sin storhetstid. 

Se t.ex. Renato Poggioli, The Theory of 

the Avant-Garde ( 1962 ), övers. Gerald 

Fitzgerald, New York : Harper & Row, 1971.  

62. Enligt Călinescu är det emellertid 

inte det enda som modernismen ( ”aesthetic 

modernity” ) står i dialektisk opposition 

till. På samma sätt är den i opposition 

mot traditionen samt mot sig själv ( så 

snart den ”uppfattar sig själv som en ny 

tradition eller form av auktoritet” ). Matei 

Călinescu, Modernitetens fem ansikten. 

Modernism, avantgarde, dekadens, kitsch, 

postmodernism ( 1987 ), andra uppl., övers. 

Dan Shafran & Åke Nylinder, Ludvika : 

Dualis, 2000, s. 17. 

63. Marshall Berman, Allt som är fast 

förflyktigas. Modernism och modernitet 

( 1982 ), tredje uppl., övers. Gunnar Sandin, 

Lund : Arkiv förlag, 1995, s. 13.

64. Ibid., s. 14.

65. Ibid., s. 22.

66. Peter Luthersson t.ex. kallar den 

princip som konstituerar modernismen för 

”individualitetsprincipen”. Denna princip 

presenterar han sedan med hjälp av tre 

bestämningar, varav en – modernismens 

”destruktiva” moment – handlar just om 

modernisternas önskan att bekämpa 

och förgöra det borgerliga samhället, 

eftersom det ansågs utgöra ett hot 

mot individualiteten. Peter Luthersson, 

Modernism och individualitet. En studie 

i den litterära modernismens kvalitativa 

egenart ( 1986 ), Stockholm/Stehag : Brutus 

Östlings Bokförlag Symposion, 1993, s. 

238. 

67. Andreas Huyssen, After the Great 

Divide. Modernism, Mass Culture and 

Postmodernism, Bloomington : Indiana 

University Press, 1986.

68. Ibid., s. 15.

69. Därför säger Adornos och Max 

Horkheimers begrepp ”kulturindustri” 

kanske mer om den breda kulturyttring 

som modernismen tar avstånd från. Deras 

beslut att i Upplysningens dialektik använda 

begreppet ”kulturindustri” i stället för 

”masskultur” vittnar om en reflektion av 

det slaget. Adorno skriver i efterhand, i 

”Kulturindustri. En återblick”, att de genom 

sitt val ville undvika att begreppet skulle 

uppfattas som om det handlade om ”ett 

slags spontan från massorna uppstigande 

kultur, om den nutida formen av folkkonst”. 

Kulturindustrin skiljer sig i högsta grad 

från den sortens kultur : ”[ Kulturindustrin ] 

sammanför invanda företeelser till något 

helt nytt. I alla dess grenar framställs mer 

eller mindre planmässigt produkter som är 
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skräddarsydda för masskonsumtion och i 

hög grad bestämmer denna konsumtion. 

[ --- ] Kunden är inte kung som kulturindustrin 

vill göra gällande, inte dess subjekt 

utan dess objekt.” Theodor W. Adorno, 

”Kulturindustri. En återblick” ( 1975 ), 

övers. Gunnar Sandin, i Lars Furuland & 

Johan Svedjedal ( red. ), Litteratursociologi. 

Texter om litteratur och samhälle, Lund : 

Studentlitteratur, 1997, s. 92. 

70. Sandra M. Gilbert & Susan Gubar, 

No Man’s Land. The Place of the 

Woman Writer in the Twentieth Century. 

Volume 1 : The War of the Words, New 

Haven : Yale University Press, 1988. 

Gilbert och Gubars tes får som synes 

långtgående konsekvenser för förståelsen 

av modernismen. De går så långt att de 

tillskriver ”the rise of female imagination” en 

minst lika stor betydelse för modernismens 

framväxt som den industriella revolutionen 

och ”Guds död” ( sekulariseringen ). Deras 

tes om manliga författares problematiska 

förhållande till den kvinnliga kreativiteten 

ifrågasätter dessutom synen på den 

modernistiska traditionen som en serie 

symboliska fadersmord. Tvärtom borde 

modernismen förstås ”as an integral part of 

a complex response to female precursors 

and contemporaries” ( s. 156 ). Om jag 

förstått författarna rätt menar de alltså 

att förskjutandet av det ”kvinnliga” inte 

så mycket är en aspekt av modernismen 

som modernismen är en aspekt av ett 

mycket större, kulturellt och samhälleligt 

sanktionerat motstånd mot kvinnans 

frigörelse. Den kompletteringen ska dock 

göras att Gilbert och Gubar, samtidigt 

som de beskriver modernismen som en i 

huvudsak emancipationsfientlig rörelse, 

också framhåller en kvinnlig modernistisk 

tradition som detta inte gäller för. Därför 

är det tveksamt om Gilbert och Gubars 

ambitiösa, genusorienterade studie 

verkligen syftar till att förstå modernismen 

som en totalitet. Troligast är väl att 

studien har tillkommit som ett svar på alla 

de ”Grand Narratives” som publicerats 

om den modernistiska traditionen och 

behandlat den som en politisk – och särskilt 

könspolitisk – neutral rekreationsplats. 

Gilbert och Gubar slår hål på denna myt 

genom att visa på att modernismen bara 

fungerat som ännu ett i raden av slagfält där 

samtida politiska frågor har debatterats. 

71. I detta sammanhang kan det finnas 

skäl att påminna om Toril Mois uppgörelse 

med den anglosaxiska feminismens 

oförmåga att hantera Virginia Woolfs 

texter endast av den anledningen att de är 

skrivna i en modernistisk tradition ( vilket 

per automatik uppfattas ett svek mot den 

”kvinnliga erfarenheten” ). Eftersom äldre 

anglosaxisk feminism enligt Moi rör sig inom 

en liberal-feministisk estetisk diskurs, förmår 

den inte greppa den strukturkritiska estetik 

som Woolfs modernism är ett prov på. Se 

Toril Moi, Sexual/Textual Politics. Feminist 

Literary Theory, New York : Routledge 

Chapman & Hall, 1985, s. 1–18. 

72. Huyssen, After the great divide, s. 

44 ff. 

73. För en beskrivning av hur på detta vis 

en sexistisk diskurs historiskt sett har fått 

motivera rasförtryck och en rasistisk diskurs 

motivera klassförtryck, se t.ex. Robert 

J.C. Young, Colonial Desire : Hybridity in 

Theory, Culture and Race, London & New 

York : Routledge, 1995. 

74. Detsamma gäller förstås för själva 

moderniteten, vilket Rita Felski visar då 

hon i polemik mot alla försök att ringa 

in och slutgiltigt värdera det modernas 

väsen i stället pekar ut det modernas 
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”multidimensional and contradictory 

manifestations”. – Rita Felski, The Gender 

of Modernity, Cambridge, Mass. : Harvard 

University Press, 1995, s. 211.

75. För en noggrann beskrivning av 

Lundkvists betydelse för bildandet av en 

”modernistisk front” i Sverige, se Kjell 

Espmark, Livsdyrkaren Artur Lundkvist. 

Studier i hans lyrik till och med Vit man, 

diss., Stockholm : Bonniers, 1964.

76. Ivar Lo-Johansson, Zigenare. 

En sommar på det hemlösa folkets 

vandringsstigar, Stockholm : Wahlström & 

Widstrand, 1929.

77. Resultatet blev Negerkust, 

Stockholm : Bonniers, 1933. 

78. Ebba Witt-Brattström, Moa 

Martinson. Skrift och drift i trettiotalet, diss., 

Stockholm : Norstedt, 1988. Witt-Brattström 

tar fasta på primitivisternas önskan att binda 

kvinnan till naturen och reducera henne till 

en livgivande, sexuell funktion.

79. Så har jag själv gjort i en kort essä ; 

se Ragnar Haake, ”Vad en svart man kan 

göra med en penna. Om Artur Lundkvist 

och ’negerromantiken’”, Halva världens 

litteratur 1997 :3.

80. Artur Lundkvist, Atlantvind, 

Stockholm : Bonniers, 1932, s. 224.

81. Citerat ur Espmark, Livsdyrkaren 

Artur Lundkvist, s. 45.

82. Artur Lundkvist, ”Protest och poesi”, i 

Erik Asklund ( red. ), Avsikter. Arton författare 

om sina verk, Stockholm : Bonniers, 1945, 

s. 131.

83. Lundkvist skriver att han genom 

den ”oppositionsställning” han befann sig 

i ”drevs [ … ] allt längre ut, i primitivism, 

sexualromantik”. Se Lundkvist, ”Protest och 

poesi”, s. 131, min kursivering.

84. Artur Lundkvist, Självporträtt av en 

drömmare med öppna ögon, Stockholm : 

Bonniers, 1966, s. 70.

85. Bourdieu, Konstens regler, s. 140.

86. Citerat ur Bourdieu, Konstens regler, 

s. 138.

87. Bourdieu, Konstens regler, s. 138.

88. Ibid., s. 190.

89. Jfr Bourdieu, Konstens regler, s. 293, 

336.

90. Mitt sätt att göra bruk av 

( missbruka? ) Bourdieus fältteori utan att 

genomföra den empiriska metoden skulle 

många Bourdieu-lärlingar, kanske även 

Bourdieu själv, sannolikt ta avstånd från. 

Det finns flera inslag i Bourdieus fältteori 

som jag är tveksam till, som jag tror gör 

litteraturen till en sekundär produkt, ett 

uttryck för något snarare än något i sig själv. 

Som förklaringsmodell till den författarnas 

och litteraturens specifika situation som jag 

diskuterar är den dock mycket användbar. 

91. Lindqvist, ”Varför litteratur?”.

92. Ibid.

93. Bourdieu, Konstens regler, s. 359.

94. Jfr Jean-Paul Sartre, Vad är litteratur? 

( 1947 ), övers. Mario Grut, Mölndal : 

Partisan, 1970, t.ex. s. 117.

95. Se den här bokens Inledning, s. 10 

not 13 & 14.

96. Om man fick för sig att göra en 

bredare studie över svensk litteraturhistoria 

ur det här perspektivet skulle man få syn på 

många kreativa försök att finna en lösning 

på konflikten. Anders Johansson skriver i 

artikeln "Att säga sanningen" om hur Ludvig 

Nordström i den "totalistiska" delen av 

sitt författarskap överger skönlitteraturens 

konventioner i ett försök att bryta sig ut ur 

det "autonomitänkande" som enligt honom 

"leder till en marginalisering av det som 

definierats som konst". – Anders Johansson, 

"Att säga sanningen. Ludvig Nordström och 

litteraturen", Provins, 2006:3, s. 31.
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Del II – kapitel 3

1. Theodor W. Adorno, ”Essän som form” 

( 1958 ), övers. Anders Johansson, Glänta 

2000 :1, s. 33. 

2. Det kan förstås ske på olika sätt. Ett 

exempel ger Lindqvist när han, beundrande, 

skriver om Stina Aronsons meditativa stil : 

”Rösten sänkt nästan till viskning : för att 

höras. Och stilen tät som ett rep.” ( EF, 

151. )

3. Titeln upprättar en seriöst menad 

förbindelse med den klassiska traditionen 

och böcker som Epiktetos Handbok i livets 

konst. Samtidigt kan titeln förstås läsas 

ironiskt med hänvisning till en modern, 

teknokratisk genredefinition, dvs. den 

tekniska manualen. 

4. Joakim Groth, ”Jag har inte avsett att 

alla skulle älska mej”, Ny tid 19/6 2001, 

s. 10.

5. Åke Lundqvist, ”Lindqvistus Svenus. 

Ett försök till artbestämning”, i Röster 

om Sven Lindqvist. ABF-seminarium 

9 november 2002, Stockholm : ABF 

Stockholm, 2004, s. 7 f. Eftersom Lundqvist 

i sin artikel endast listar SAB-koderna 

har jag själv slagit upp de motsvarande 

ämnesorden i Kungliga bibliotekets 

sökfunktion LIBRIS, hämtat 18/11 2009 

från http//libris.kb.se/subjecttree.jsp

6. Umeå universitetsbibliotek ALBUM, 

hämtat 18/11 2009 från http//album.umu.

se/F. Man kan, intressant nog med tanke 

på det resonemang jag för i det här kapitlet, 

se att det pågår en närmast omärklig form 

av litterarisering av Lindqvists författarskap. 

Allt fler titlar som tidigare bar nästan 

absurt många klassifikationskoder har 

efterhand mer entydigt klassats som Svensk 

skönlitteratur på underavdelningen Essäer. 

Det gäller t.ex. den moderna klassikern 

Utrota varenda jävel, som när jag i början 

av 2000-talet undersökte den i ALBUM 

hade fem parallella klassificeringar : Svensk 

skönlitteratur : Essäer, Politiska begrepp, 

Historia : Afrika 1800-talet, Sociala 

frågor och socialpolitik [ ! ] samt Engelsk 

litteraturhistoria : särskilda författare. I 

december 2009 var det bara den första av 

klassificeringarna – Svensk skönlitteratur : 

Essäer – som fanns kvar.  

7. E-post från avhandlingsförfattaren 

13/10 2009.

8. För värdefulla uppgifter vill jag framför 

allt tacka Patrik Tornéus på h :ström – 

Antikvariat & Bokandel i Umeå och Martin 

Sandberg på Antiquaria Bok & bild i 

Göteborg. Tack även till Gregers Antikvariat 

i Malmö, Ryös antikvariat i Stockholm 

och Röde Orm Bokhandel & Antikvariat i 

Göteborg.

9. Martin Sandberg på Antiquaria Bok 

& bild i Göteborg skriver i sitt e-postsvar : 

”I butiken får man tänka väldigt praktiskt, 

var kan vi och kunden lättast hitta boken. 

Sist vi hade inne Utrota [ Utrota varenda 

jävel ] fick den stå i hyllan ”kultklassiker” 

( mest skönlitteratur annars ) vid disken, dels 

eftersom den är mkt efterfrågad och har en 

viss status, dels för att vi tror att den skulle 

bli stulen längre in i butiken.” E-post till 

avhandlingsförfattaren 13/10 2009.

10. C.P. Snow, De två kulturerna 

( 1959 ), övers. Claes-Adam och Lillemor 

Wachtmeister, Uppsala : Studentföreningen 

Verdandi, 1961. Snow använder begreppen 

”scientists” och ”literary intellectuals” och 

skriver om den ömsesidiga misstron dem 

emellan.

11. Jfr Emma Eldelin, ”De två kulturerna” 

flyttar hemifrån. C.P. Snows begrepp 

i svensk idédebatt 1959–2005, diss., 

Stockholm : Carlssons Bokförlag, 2006. 
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Eldelin ger i slutet av sin avhandling några 

exempel på svenska författare som försökt 

överskrida gränsen och resultatet av det 

( Lars Gyllensten, P.C. Jersild, Georg 

Klein, Peter Nilson, Elisabet Hermodsson, 

Nina Burton och Erland Lagerroth ). Se s. 

263–317.

12. Sara Danius, ”Utsikt från en gymbänk. 

Sven Lindqvist in action”, i Röster om Sven 

Lindqvist, s. 42.

13. Sven Lindqvist, ”Lindqvist, Sven”, 

i Bo Heurling ( red. ), Författaren själv. 

Ett biografiskt lexikon av och om 1 189 

samtida svenska författare, Höganäs : 

Wiken, 1993, s. 214 f.

14. Ibland talar man om den ”georgiska” 

lärodikten och avser då den mest 

stilbildande av lärodiktens inriktningar, 

den som behandlar jordbruk och andra 

lantbruksfrågor och som främst företräds 

av Vergilius och dennes verk Georgica från 

århundradet före Kristus ; se Hans Östman, 

Realistiska drag i engelsk 1700-talsdikt. 

Eklog, lärodikt och topografisk poesi, 

Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1980, 

s. 259. Ett annat verk lite utanför 

lärodiktsgenrens huvudfåra är Horatius 

Ars Poetica från samma tid, ett verk som 

genom att det har själva diktkonsten som 

ämne kanske är en tyngre referens än 

Georgica när det kommer till att spåra 

inspirationskällor till Lindqvists litteratur. 

( Om Ars Poetica som en form av lärodikt, 

se Staffan Bergsten, Litteraturhistoriens 

grundbegrepp, Lund : Studentlitteratur, 

1990, s. 96. )  

15. Sven Lindqvist, En älskares dagbok, 

Stockholm : Bonniers, 1981, s. 252 ff. 

Lindqvist beskriver återkommande denna 

sin metod. I Hemmaresan heter det : ”Jag 

skriver alltid med tanke på vissa bestämda 

människor, annars blir det diffust och 

oklart.” ( Hr, 156. ) Detta sätt att rikta orden 

kontrasterar han mot ”journalistiken”, som 

”känns som tal till en massa, även när den 

vill krypa intill och prata förtroligt” ( Hr, 154 ). 

16. Se Handbok, s. 152 ff.

17. Se Svenskt litteraturlexikon, andra 

uppl., Lund : Gleerup, 1970, s. 178. 

eller Bernt Olsson och Ingemar Algulin, 

Litteraturens historia i världen, Stockholm : 

Norstedts, 1990, s. 219 ff.

18. Inom den tidsbundna historiska 

stilinriktningen franskklassicismen var det 

förstås barockdiktningen man ville göra upp 

med. Se Svenskt litteraturlexikon, s. 178. 

19. Graham Good, The Observing 

Self. Rediscovering the Essay, London : 

Routledge, 1988, s. 15.

20. Claire de Obaldia, The Essayistic 

Spirit. Literature, Modern Criticism, and 

the Essay, Oxford & New York : Oxford 

University Press, 1995, s. 5. [ ”with ideas 

ultimately addressed directly by an author 

to a reader”. ]

21. Ibid. [ ”In so far as ’the essay´s 

essential quality is persuasion’, in so far 

as ’in its purest form, it is an argument’, 

the aesthetic organization of the material 

remains subordinated to the treatment 

of an event or situation that exists in time 

and space, of an idea or text which the 

essayist is ultimately committed to telling 

the ’truth’ about, a truth which he himself is 

answerable for.” ] Citaten i citatet kommer 

från Carl H. Klaus, ”Essay”, i Robert 

Scholes, Nancy R. Comley, Carl H. Klaus 

& Michael Silverman ( red. ), Elements of 

Literature. Essay, Fiction, Poetry, Drama, 

Film. Fourth Edition, New York : Oxford 

University Press, 1991, s. 5. 

22. När Adorno i ”Essän som form” 

diskuterar samma fenomen hävdar han att 

det är genom tolkningsförfarandet som 
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essän lånar sig åt konsten. Däremot, skriver 

han, ”skiljer den sig från konsten genom 

sitt medium, begreppen, samt genom sitt 

sanningsanspråk, fritt från estetiskt sken”. 

Adorno, ”Essän som form”, s. 33. 

23. Se Göran Hägg, Övertalning och 

underhållning. Den svenska essäistiken 
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