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Inledning

Under det sekel som gått sedan det litterära Nobelpriset första
gången utdelades 1901 har frågetecknen hopat sig på ett sätt som
saknar motsvarighet i fråga om de vetenskapliga prisen. Varför Sully Prudhomme, Rudolf Eucken, Grazia Deledda och Pearl Buck?
Varför inte Tolstoj, Ibsen, Proust, Kafka och Joyce? Sådana kataloger kan utan svårighet förlängas. Till det kommer andra slags frågor.
Låg det en politisk avsikt bakom priset till Solsjenitsyn? Varför
finns det så få asiatiska pristagare ? Varför så få kvinnor? Och varför
satsade Svenska Akademien en tid på populära kandidater som Sinclair Lewis och John Galsworthy för att några decennier senare
väcka förvåning med dessförinnan okända namn som Isaac Basbevis Singer och Czeslaw Milosz?
Svaret på sådana frågor ligger i ett material som förvaras i Svenska
Akademiens arkiv, belagt med 50 års sekretess. Det omfattar i första
hand de utlåtanden som Nobelkommittén varje år tillställt Akademien inför beslutsprocessen men också förslagsskrivelser, rapporter från anlitade kännare utanför kretsen, korrespondens mellan
akademiledamöterna, minnesanteckningar etc. (En del av materialet publiceras samtidigt med denna bok under rubriken Nobelpriset
i litteratur, Nomineringar och utlåtanden 1901-1950.) Till det kommer för min del erfarenhet av Akademiens arbete med priset sedan
1982, från 1988 också som ordförande i dess Nobelkommitte.
I en bok från 1986, Det litterära Nobelpriset, försökte jag — som
underrubriken Principer och värderingar bakom besluten anger —
frilägga de huvudlinjer och värderingsmönster som varit avgörande
för Svenska Akademiens praxis. Vid en närmare granskning av
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framför allt Nobelkommittens utlåtanden framträder drag i en
ideologi och en estetik som förklarar många av de val och refuseringar som eftervärlden ställt sig frågande inför. Samtidigt finner
man hur varje skede har sin särprägel. Kritiken av Akademiens beslut har i regel behandlat det gångna seklets pristagarval som ett
sammanhängande helt, utan hänsyn till den kontinuerliga förändringen i Akademiens sammansättning och den förskjutning i
världsåskådning och smak som den ständiga förnyelsen medfört.
En närmare undersökning tvingar till en helt annan differentiering
och nyansering.
I själva verket framträder litteraturprisets historia som en räcka
försök till tolkning av ett oklart testamente. Till sin ledning har
Akademien dels haft Nobels allmänna föreskrift av år 1895 för de
fem prisen — att belöningen skall tilldelas dem som under det gångna året "gjort mänskligheten den största nytta" — dels hans specifika formulering för litteraturens del: priset skall tilldelas den som
"
producerat det utmärktaste i idealisk riktning". Frågan är vad
"idealisk" betyder i detta sammanhang. Till bilden hör att Nobel
först tycks ha skrivit "idealirad", med "idealiserad" i tankarna, men
väjt inför inslaget av försköning i detta upplyftande begrepp och
ändrat de tre sista bokstäverna till ett "sk". Sture Alkn, som utrett
frågan, har studerat hur ordet "idealisk" använts av Nobels samtida, bland andra Strindberg, och kommit fram till att testator avsett
"i riktning mot ett ideal" — där idealets sfär får specificeras av den
allmänna bestämmelsen att pristagaren skall ha gjort mänskligheten "den största nytta".
Den tolkning Carl David af Wirsen och hans meningsfränder
gjorde av testamentet under prisets första decennium innebär, som
strax skall visas, att ordet "idealisk" dragits åt innebörden "idealistisk" och givits en dogmatisk innebörd som Nobel aldrig avsett. I
en helt annan riktning tolkas begreppet i ett brev från Georg Brandes. Han uppger att han frågat Nobels nära vän Gösta Mittag-Leffler om ordets innebörd och fått svaret att Nobel var anarkist och
med "idealistisk" avsett det som intar en polemisk eller kritisk håll8

ning visavi religionen, konungadömet, äktenskapet, samhällsordningen överhuvud. Om detta vore riktigt skulle det ställa decenniers praxis på huvudet. En rad pris skulle ha utdelats på felaktiga
grunder och ett antal engagerade kandidater alltifrån Zola ha avvisats i strid med Nobels värderingar. Men det rör sig här om en uppgift i tredje hand, med all sannolikhet färgad av brevskrivarens kritiska inställning till Svenska Akademien, och brevet måste tas med
betydande reservation. Det hindrar inte att Brandes på ett nyttigt
sätt framhävt begränsningen hos Wirsens tillämpning av testamentet. En tolkning i lojalitet mot tronen, altaret och det rådande samhällsskicket rimmar illa med uppfattningen hos en testator som —
med Anders Österlings formulering i hans historik över priset —
tillägnat sig "den utopiska idealismen och det religiöst färgade upprorslynnet" hos Shelley och dessutom var en radikal prästhatare.
Det är lätt att instämma i Knut Ahnlunds bedömning av Nobels
intentioner: när denne talade om idealisk riktning "gav han nog
större spelrum åt upproriska och självständiga tendenser än hans
uttolkare förstod, i den mån de ville förstå det".
De övriga bestämmelserna för litteraturprisets del är mer lättolkade. Viktig är markeringen av prisets internationella räckvidd. Det
är testators "uttryckliga vilja att vid prisutdelningarna intet avseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet sålunda att den
värdigaste erhåller priset antingen han är Skandinav eller ej".
Men testamentets direktiv behövde preciseras. Det skedde i de
Grundstadgar för Nobelstiftelsen som Kungl. Maj:t utfärdade år
1900 efter förslag av kommitterade från de utdelande instanserna.
Utom klargörandet att det är Svenska Akademien som avses med
den svävande formuleringen "Akademien i Stockholm" förtydligar
stadgarna begreppet "litteraturen": det innefattar "ej blott skönlitterära arbeten utan även andra skrifter, vilka genom form och framställningssätt äga litterärt värde" (§ 2). Bestämmelsen öppnar dörren för bland andra historiker och filosofer av litterär dignitet, vilket den kritiska opinionen gärna förbisett. Testamentets begränsning till arbeten "under det förlupna året" mildras samtidigt: där9

med bör förstås "de nyaste resultaten" — äldre arbeten kommer i
fråga "allenast i händelse deras betydelse först under senaste tiden
blivit ådagalagd".
Ett väsentligt tillägg finns i stadgarnas 5 4: "Ett prisbelopp kan
lika fördelas på två arbeten, vilka vart för sig anses förtjänta av pris."
I sammanhanget öppnas en möjlighet till postum belöning i det fall
"någon till pristagare utsedd" avlider "innan han mottagit priset".
Av viss relevans är också bestämmelsen i § 5 att prisbeloppet reserveras till följande år om intet av arbetena under bedömning anses
vara "av den framstående betydelse som i testamentet uppenbarligen åsyftas". Härtill kommer regler för periodiciteten (utdelning
minst en gång varje femårsperiod), för fondering etc. som är av mer
begränsat intresse i en framställning inriktad på värderingarna bakom priset.
Av betydelse för det praktiska arbetet är däremot klausulen om.
en "Nobelkommitte" på tre till fem personer med uppgift att "avgiva utlåtande" till i detta fall Svenska Akademien. Viktig är också bestämmelsen att en kandidat måste vara "skriftligen föreslagen av
därtill behörig person" före 1 februari det aktuella året. I en särskild
stadga fastslås att förslagsrätt tillkommer ledamöter av Svenska
Akademien, de franska och spanska akademierna, ledamöter av humanistiska klasser av andra akademier, ledamöter av humanistiska
institutioner och samfund "likställda" med akademier samt "lärare
i estetik, litteratur och historia vid högskolor". Vid en stadgeändring 1949 förenklas den första typen av förslagsberättigade till "ledamöter av Svenska Akademien och andra med denna till sammansättning och uppgifter likartade Akademier, institutioner och samfund" medan lärarkategorin preciseras till "professorer i litteraturhistoria och i språk vid universitet och högskolor", vilket 2001 ytterligare nyanseras till "professorer i litterära och språkliga ämnen"
etc. 1949 utsträcks förslagsrätten också till tidigare pristagare och
till ordförandena i "författarorganisationer, som äro för sitt lands
skönlitterära alstring representativa".
Dessa stadgar rymmer också föreskrifter om ett Nobelinstitut
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med ett större bibliotek, huvudsakligen inriktat på modern litteratur, bibliotekarie med amanuenser och "i mån av behov litterärt bildade tjänstemän och biträden". I den sista kategorin framträder i
realiteten de sakkunniga som till en början var fast knutna till institutet. I senare tid har Nobelinstitutet förlorat sin betydelse (och
föreskriften slutligen utgått) medan sakkunnigfrågan ordnats i friare former. Nobelbiblioteket har däremot visat sig mycket viktigt
för Akademiens arbete.
Min undersökning kräver ett par reservationer. Huvudkällan, utlåtandena från Nobelkommitten, klargör värderingarna inom en
begränsad krets inom Akademien. En mer allsidig bild skulle kräva
en analytisk genomgång och sammanvägning av samtliga ledamöters livsåskådning och estetiska uppfattning, i deras samspel både
med värderingarna hos övriga i kretsen och med en tills vidare diffus kontext.
Egentligen kan utlåtandena inte med säkerhet sägas gälla ens hela
kommitt&i. Fram till 1970-talet, då ledamöterna börjar regelmässigt avge individuella yttranden, är det ordförandena som summerar arbetsgruppens meningar. Under Wirsens tid händer det att övriga kommitterade kräver att få se vad han yttrar å deras vägnar
(först småningom redovisar han särmeningarna). Också hans efterföljare som ordförande, Harald Hjärne, sammanfattar kommittens
uppfattning medan senare rapportörer med större känslighet redovisar skiftande opinioner. Mot det står att den som för pennan ändå
måste bemöda sig att återge den allmänna meningen i kommitten.
Om skrivningen avviker från den opinionen resulterar det i särskilda yttranden. Sådana finns och blir ett mått på utlåtandenas representativitet. På motsvarande vis kan kommitténs mening inte avvika från en bestämd uppfattning i Akademien utan att förslaget förkastas. En mätare på hur väl ett utlåtande förmår fånga opinionen
bland De Aderton är till sist den rika brevväxlingen mellan dem.
Den källan bekräftar i förvånande utsträckning den bild arbetsutskottets papper förmedlar. Läst med någon common sense — och
under jämförelse med andra källor — kan Nobelkommittens utlåI I

tanden på det sättet ge en hygglig föreställning om de värderingar
som styrt Akademiens prisbeslut.
En annan reservation sammanhänger med den 50-åriga sekretessen. Jag har visserligen haft tillgång till hela materialet men är förhindrad att citera förslag, utlåtanden, brev, diskussioner etc. från
det senaste halvseklet. Att få se allt men bära munkavle är naturligtvis en utmaning. En omedelbar fördel är att inte tvingas ge sig in på
gissningar, förmodanden och återgivning av hörsägner på det sätt
som kännetecknat många kommentarer till litteraturpriset. Med
facit i handen kan man i själva verket utvälja i det allmänt tillgängliga materialet just de infallsvinklar, just de kombinationer och argument som är relevanta och plocka bort de många vilseledande trådarna. Det händer ofta att ett viktigt yttrande i ett utlåtande återkommer i ett tal till pristagaren, i en recension eller en intervju — och
därmed blir citerbart. I många fall återfinns väsentliga uppgifter
också i korrespondens som hamnat på offentliga bibliotek utan
hemligstämpel; här talar alltså Anders Österling, Karl Ragnar Gierow och andra ledamöter med plötslig oförbehållsamhet om sina
och Akademiens värderingar i sen tid. Som ett exempel skall återges
ett brev från Dag Hammarskjöld till Österling 1961 där han utifrån
sitt perspektiv pekar ut möjliga pristagare i den samtida litteraturen.
(se Appendix, s. 257). Åtskilliga gånger har läckor och indiskretioner gjort det möjligt att anföra annars blockerade uppgifter. Jag
kommer också — efter särskilt tillstånd — att återge några principuttalanden som visserligen är sekreta men framkommit i ungefärlig
form, bland annat i intervjuer. Här är det viktigt att få en korrekt
ordalydelse. Sammantaget betyder allt detta att bilden också av de
senaste 50 åren kan ges en långt större pregnans och nyansering än
förutsättningarna tycks medge. Jag har i själva verket inte i något
väsentligt avseende varit förhindrad att redovisa den bild av sammanhanget som framträtt i de hemligstämplade dokumenten.
Sedan den första versionen av detta arbete tillkom har perspektivet förtydligats på en rad punkter. Det sammanhänger naturligtvis
till en del med att materialet från ytterligare ett femtontal år blivit
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möjligt att citera. Men även andra viktiga källor har tillkommit,
exempelvis Gunnar Jarrings minnesbilder av diskussionen kring
Solsjenitsyns kandidatur. Sedan 1986 har också ett nytt, viktigt skede i prisets historia hunnit få en tydlig kontur — valen av författare
alltifrån Wole Soyinka till Gao Xingjian exemplifierar en ny global
inriktning. Den nya boken utgör på det sättet inte bara en bearbetning av den tidigare utan också en uppdatering. Dels följer den de
tidigare tecknade linjerna fram till idag, dels anger den huvuddragen i ett nytt kapitel som bara kunde anas vid mitten av 80-talet.
Men liksom tidigare är det principerna och värderingsmönstren
bakom besluten som står i fokus, de måttstockar som präglat Akademiens sätt att förvalta Nobels uppdrag.
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1901 ÅRS NOBELKOMMITT£

Carl David af Wirs61 (ordf.)

Esaias Tegnér d.y.

Carl Snoilsky

Clas Theodor Odhner

Carl Rupert Nyblom

Hans Hildebrand (adjungerad)

I. Tronen, altaret och familjen (1901-12)

När skalden Carl Gustaf Leopold 1786 höll sitt inträdestal i den
nyss grundade Svenska Akademien vände han sig till de "lagstiftande domare i Sveriges vitterhet" som en dag kanske skulle "bliva det
i Europas". Ett drygt sekel senare, i december 1896, fick samma
akademi meddelandet om ett uppdrag på just denna vanskliga nivå.
Reaktionen inom Svenska Akademien inför Alfred Nobels krävande testamente var kluven. Två av ledamöterna, historikerna
Hans Forssell och Carl Gustaf Malmström, uttalade sig bestämt
emot att acceptera donationen. Malmström fruktade att åliggandet
skulle dra intresset från de egentliga uppgifterna och förvandla
Akademien till "ett kosmopolitiskt litteraturtribunal". Forssell delade farhågorna och tillfogade att de internationella opinionerna
"skulle på Akademiens nerver verka helt annorlunda kraftigt än
kritiken över hennes fördelning av 6 000 kronor bland Sveriges
vittra författare". De båda skeptikerna kunde ha tillfogat att Svenska Akademien saknade kompetens att förvalta det ömtåliga uppdraget eftersom man utestängt tidens ledande författare och hållit
de mest framstående litteraturforskarna utanför kretsen. Akademien, som under detta skede hade en påfallande nedgångstid, skulle
i själva verket stå illa rustad för uppgiften ännu i åtskilliga år.
Men det perspektivet hade inte Akademiens ständige sekreterare, Carl David af Wirsen. Han verkade tvärtom med kraft för att
man skulle motta uppdraget. Om inte, framhöll Wirsen, "så förfaller donationen i allt, som avser litterära pris, och därmed berövas
den kontinentala litteraturens stormän utsikten att för lång och lysande litterär verksamhet åtnjuta det exceptionella erkännande och
15

de exceptionella förmåner, Nobel avsett". Han frammanar det starka klander som nu och i framtiden skulle riktas mot Akademien om
den "av bekvämlighetsskäl undandragit sig en inom världslitteraturen inflytelserik ställning". Han tar upp invändningen att uppdraget skulle vara främmande för Akademiens uppgift. Det är visserligen nytt och mer omfattande men knappast främmande. Den akademi som skall kunna bedöma sitt eget lands litteratur kan och får
inte sakna verklig kännedom om "det yppersta i utländsk litteratur". Den effektiva argumentationen, som vann kvalificerad majoritet för Wirs&is ståndpunkt, visar emellertid inte bara "hedrande
vidsynthet" och "förståelse för Nobels intentioner", som Anders
Österling menar i sin historik. För den djupt konservative Wirsen
och hans meningsfränder erbjöd uppdraget att belöna den bästa
diktningen i "idealisk" riktning oanade kulturpolitiska möjligheter
men också, som han i ett brev anförtror ledamoten biskop C.H.
Rundgren (24.4.1897), "den ofantliga maktposition och prestige
som det Nobelska testamentet lämnar de aderton".
Som motto för det första decenniet i det litterära Nobelprisets
historia kunde Wirsen ha satt sin tolkning av testators ord "i idealisk riktning": "en hög och sund idealitet", med förtydligandet att
pristagarens arbeten skall utmärkas av "en verklig ädelhet ej blott i
framställnings-, utan i uppfattningssätt och livsåskådning". Denna
formel, som återfinns i Nobelkommittens utlåtande 1905, är en viktig markering av att man uppfattat priset som inte bara en litterär
belöning. Esaias Tegner d.y. utvecklar detta i ett särskilt yttrande
samma år. Det gäller mer än "litterära talanger" såsom "berättargåvan". Bestämmelserna siktar till "sådana egenskaper, som föra
mänskligheten framåt i idealisk riktning, vidga människans synkrets över det vanliga måttet och göra henne bättre och ädlare än
förut". Under hela detta tidiga skede avser prövningen om en kandidat — som Paul Bourget 1909 — är värdig "både på grund av innehållets och uttryckssättets idealitet".
Balanseringen av "idealisk" anda och "litterära talanger" blir
synlig i det inflammerade läge 1908 då valet står mellan Selma Lai6

gerlöf och Swinburne (för att sluta med den av få önskade Eucken).
I anslutning till Tegnérs bestämning tre år tidigare påtalar K.A.
Melin "den tyvärr allmänt utbredda missuppfattningen, att Nobelpriset skall avse rent litterära förtjänster". Han menar att det missförståndet ligger bakom den engelska lanseringen av Swinburne.
Wirsen invänder att det dock gäller "ett litteraturpris, och då måste
väl litterära förtjänster avses" — något "dygdepris" hade Nobel aldrig avsett. Med det förnekar han ingalunda sitt krav på idealitet också "i uppfattningssätt och livsåskådning". Han väljer bara att bortse
från det som ter sig "sårande och anstötligt" hos hans kandidat
Swinburne. Det förs till en tidig, preskriberad fas. I stället understryker Wirs&I de "litterära förtjänster" som skulle ställa den engelske poeten före medtävlerskan. Lagerlöfanhängaren Tegner medger att Swinburne "trots ledsamma förirringar" kunde göra anspråk på ett försteg om det gällt "ett rent vittert pris". Men nu är det
också fråga om en insats "till mänsklighetens bästa" och Selma Lagerlöf skulle bli långt mer "till hjälp i strävandet mot idealerna"
med "den rena, kärleksfulla anda, som i förening med en blommande poesi och en flödande fantasirikedom" utmärker hennes böcker.
Avvägningen mellan budskapets och gestaltningens betydelse är
en återkommande fråga. I just fallet Selma Lagerlöf kände Wirsen
en motvilja som kom honom att lägga accenten på ledet "litterära
förtjänster" medan det motsatta lägrets starka beundran ledde till
en betoning av ledet ideell strävan. Men det är helt klart att det litterära Nobelpriset under detta skede inte är ett i första hand litterärt
pris. De litterära kvaliteterna vägs mot insatsen i mänsklighetens
strävan "mot idealerna".
När kommitte och akademi söker efter kandidater av "den ädlaste konstnärliga och etiska idealitet" (som det heter om Antonio Fogazzaro 1910) tolkar man testamentet utifrån 1800-talets konservativa idealistiska strömningar, i första hand företrädda av den ledande svenske filosofen Christopher Jacob Boström, och utifrån det
tidiga 1800-talets idealistiska estetik, som fått ett monumentalt
kompendium i F.T. Vischers Aesthetik (1846-57). Sitt sista år, 1912,
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summerar Wirs61 en livslång beundran för Boström — denne förblir
"vår ypperste och mest självständige svenske tänkare". På motsvarande sätt hyllar han redan i sin avhandling 1866 Vischer som "den
störste estetikern i våra dagar".
Sin kamp i dessa mästares tecken skulle Wirsen föra dels som ledande litteraturkritiker i Posttidningen och Vårt land, dels som
Svenska Akademiens ständige sekreterare under nära tre decennier.
Här framträdde han som den obeveklige motståndaren till de nya
riktningarna i svensk och nordisk litteratur, först det moderna genombrottets författare — Georg Brandes, Henrik Ibsen, August
Strindberg m.fl. — därefter det romantiskt orienterade 90-tal som
hade sina stora företrädare i gestalter som Selma Lagerlöf och Verner von Heidenstam. På ett sällsamt sätt kom Wirsen att strida mot
båda de falanger som bekrigade varandra inbördes, 80-talets och
90-talets författare.
En viktig bastion i denna kamp blev Svenska Akademien. Wirsen
var inte bara dess ledande kraft. Han drev en invalspolitik som skulle bredda stödet för hans ideer. I ett brev 1889 deklarerar han sin
ambition att "bevara Svenska Akademien som ett den litterära sansens och konservatismens bålverk under den besynnerliga brytning
som nu pågår". Den akademi som vid sekelskiftet mottog uppdraget att utdela det litterära Nobelpriset var till väsentliga delar resultatet av en invalspolitik utifrån denna provinsiella strategi. Inom
Akademien hade boströmianismen sålunda ett starkt fäste. Litteraturvetaren Carl Rupert Nyblom hade sökt utbilda en estetik "på
den Boströmska filosofiens grund", historikern Clas Theodor
Odhner hade gjort Boströms statsidealism till program för historieskrivningen och ett par av de nytillkommande ledamöterna hade
band till samma filosofi. Det saknades inte schatteringar — invändningar kunde, som Torgny Segerstedt visat i sina studier över normsystemen inom Akademien, komma från teologiskt och filosofiskt
håll (Waldemar Rudin resp.Vitalis Norström) likaväl som från historiskt (Harald Hjärne). Men klart är att den allmänna konservativa
idealism som löper både igenom och vid sidan av den boströmska
18

hade ett helt dominerande inflytande. Den saken hade Wirsål vakat
över vid invalen. Signifikativt är hur han gav företräde åt den ganska
oansenlige poeten A.T. Gellerstedt för dennes idealism framför
Heidenstam som saknade "renhet och etisk upphöjdhet" (brev till
Gottfrid Billing 11.11. 1900). I Akademien satt vid denna tid endast
en betydande diktare, Carl Snoilsky. Först småningom släpptes ett
par av de mindre förargliga 90-talsförfattarna in, Erik Axel Karlfeldt 1904 och Per Hallström 1908. 1 övrigt ställdes hela den moderna svenska litteraturen, från Strindberg till Selma Lagerlöf, utanför
under den wirsenska epoken. Det gäller också den moderna svenska litteraturforskningens grundare, samtidigt den idealistiska estetikens svurne fiende, Henrik Schiick. Denne lyckades Wirs&i, trots
formellt inval 1906, hejda genom att utverka kung Oscars veto.
Wirsen hade på det sättet lyckats skapa en akademi som kunde
sätta hela den konservativa idealismen och den klassicerande estetiken bakom Nobels krav på ett författarskap "i idealisk riktning". I
sin akademihistoria är Schiick naturligtvis klar över sådana principiella huvudlinjer men han tenderar i sin framställning av alla turerna kring enskilda kandidater att betona intrigören mer än den militante idealisten Wirsen. Här skulle jag vilja lägga accenten annorlunda. Inslaget av manipulation skall visst inte förnekas — det är
tvärtom ofta påfallande — men väsentligare i ett större perspektiv är
hur den konservative idealisten Wirsen och hans meningsfränder i
Akademien för över kampen mot 80-talets livsåskådning och hela
sekelslutets estetik från den svenska och nordiska scenen till den internationella. Argumenten i det förflutna mot Brandes och den senare Ibsen legitimeras av testators ord och får tyngd av de sexsiffriga beloppen. Nobelprisinstitutionen blir ett vapen som når utanför
Nordens gränser. Historiens ironi låter en akademi, som målmedvetet formats till ett bålverk i en provinsiell kamp mot en nyare tids
ideer och språk, få i uppdrag att utdela det stora internationella litteraturpriset.
Kärnan i denna konservativa jury utgör den Nobelkommitte om
fem ledamöter som bildas i oktober 1900 med uppgift att årligen,
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före utgången av september, avge utlåtande och rekommendation
till Akademien inför dess beslut. Den första uppsättningen omfattar utom Wirs&I själv konst- och litteraturhistorikern Carl Rupert
Nyblom, historikern Clas Theodor Odhner, poeten Carl Snoilsky
och orientalisten Esaias Tegnér d.y. Odhner avlöses 1903 av riksantikvarien Hans Hildebrand och Snoilskys plats intas efter hans död
samma år av poeten K.A. Melin. I denna till en början mycket wirs&Iska kommitte uppvisar Tegnér flera gånger en avvikande hållning inom ramen för en stark värdegemenskap. Småningom blir de
självständiga rösterna flera — så när Karlfeldt efterträder Nyblom
efter dennes död 1907 — och kommitten vid 00-talets slut är inte lika
följsam mot Wirsens intentioner som den ursprungliga.
Assistans i arbetet ger ett antal experter knutna till Nobelinstitutet, också de naturligtvis valda utifrån en värdemässig samsyn. Här
anlitas Alfred Jensen för den slaviska litteraturen, Edvard Lidforss
för den franska och spanska etc. I kommitteutlåtandena åberopas
dessa utredares mening relativt ofta — vi kommer att se åtskilliga
exempel på den saken. Någon påtaglig skillnad i synsätt och bedömningsgrunder mellan de sakkunniga och deras uppdragsgivare
kan knappast noteras. I allt väsentligt förblir kommittens rapporter
till Akademien den överlägsna källan för kunskap om de värderingar som styrt arbetet med litteraturpriset.
Det är dags att försöka precisera det normsystem som förtätats i
formeln "en hög och sund idealitet". Ett första avgörande krav är en
idealistisk syn på verklighetens natur — med särskild tonvikt på
kristendomens uppfattning. Ännu i 1911 års utlåtande inskärps det
att den sanna verkligheten är "av andlig natur" och att allt har sin
yttersta grund i Guds "andevärld": "Ingen empirism, ingen realism
når till grundvalarna för tillvaron."
I frågan om Guds natur favoriseras den teistiska uppfattningen,
enligt vilken Gud är på en gång upphöjd över världen och en makt
som ingriper i dess öden. Man refererar 1906 med gillande sin meningsfrände den amerikanske filosofen Borden Bowne som vänt sig
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såväl mot deismen — med dess bild av världen som ett "en gång uppdraget urverk" — som mot naturalismen; denne "tillbakavisar en
missriktad naturvetenskaps anspråk att kunna lämna en världsförklaring".
En kritisk eller avvisande hållning gentemot kristendomen är demeriterande. Giosue Carducci faller 1902 på sin utmanande "ovilja
mot positiv religion". När han tilldelas 1906 års pris ursäktas det
hedniska draget med att den lågande patrioten förväxlat kristendomen med den i flera fall förvärldsligade katolska kyrka som ställt sig
i vägen för Italiens frigörelse.
Men också en agnostisk uppfattning kan vålla svårigheter. Det
framgår av 1902 års dom över Herbert Spencer som visserligen frikänns från anklagelsen för materialism men utpekas som "agnosticismens främste målsman inom vetenskapen". Och "människoandens djupaste behov" tillfredsställs mindre av den filosofin än av
"de stora idealisternas, vare sig de varit panteister som Hegel eller
teester som Boström".
Här träder den verkliga måttstocken fram. Uppfattningen om
verklighetens natur har sin filosofiska utgångspunkt i Kants idealism och synen på Gud naturligtvis sitt primära stöd i den svenska
kyrkan, men inom den ramen har Boström varit av speciell betydelse. I omdömet om Spencer befinns dennes uppfattning otillfredsställande "för personlighetsfilosofins anhängare". Hos deras mästare Boström bildar ideerna en hierarki av "personligheter" inom
det gudomliga subjektet, ett system höjt över fenomenvärldens illusioner tid och rum, rörelse och förändring, hela det fysiska universum som är en sinnesvilla.
Såväl det filosofiskt idealistiska som det kristna perspektivet tilldelar människan en personlig roll, med strävan mot det högre och
moraliskt ansvar som viktiga inslag. Sully Prudhomme kan rentav
förlåtas sitt religiösa tvivel eftersom denne sökande ande "på det
praktiskt-etiska området, liksom Kant, i pliktens oförnekliga och
oavvisliga faktum finner ett vittnesbörd om människans översinnliga bestämmelse" (1901). Till Kants imperativ fogar sig här Bo2. 1

ströms tanke att människan kan låta sig bestämmas av lägre sinnliga
eller högre rationella motiv och kan förkovra sig genom allt högre
medvetenhet om sitt väsen i den andliga hierarkin. En konsekvens
är att varje deterministisk eller fatalistisk åskådning avvisas. Viljans
frihet är en grundsats.
En viktig aspekt av denna idealistiska filosofi är synen på samhället. Statens helgd och monarkens suveränitet står höjda över all kritik. I flera fall noteras med uppskattande tonfall en författares "glödande fosterlandskärlek", så när det gäller Carducci 1902. Samtidigt nämns att dennes republikanska sympatier, "dess bättre, ej
hindrat honom att ansluta sig till den italienska monarkien, om han
än tid efter annan gör utfall mot dennas ledande statsmän". Talande
är observationen av hur Kmiziz i Henryk Sienkiewicz' Stormflod
till en början "låter förleda sig att bekämpa sin rättmätige konung"
men senare under kärlekens inflytande "återköper [- - -] sitt förlorade anseende genom en rad av lysande bragder i den lagliga samhällsordningens tjänst" (1905). Från en tysk kommentator lånar
man formeln "Recht- und Pflichterfällung unter allen Umständen"
och ser i den det kännetecknande för "ädelheten" hos Jose Echegaray y Eizaguirre (1904).
En nyckelposition i den samhälleliga sfären intar familjen, hemmet och det därtill knutna sedliga livet. Bjefrnson hålls räkning för
att han ännu under ålderns dagar i Laboremus "förhärligat det etiska livets rätt gent mot den hänsynslösa lidelsens naturmakt" och i
Paa Storhove "ägnat en dramatisk hyllning åt hemmets vårdande
makter"; denne "hemmens skald" har "alltid bekämpat driftlivets
anspråk på herravälde över människan" (1903).
Denna samhällssyn går tillbaka inte bara på en allmän konservativ idealism utan mer specifikt på Boströms åskådning, som i detta
avseende fått sin mest genomgripande betydelse utanför fackfilosofernas krets. Staten är enligt hans uppfattning en person, representerad av en monark vars suveränitet kommer uppifrån och är höjd
över allt privat och alla partier. Individerna är endast statens organ
och folkrepresentationen reducerad till ett språkrör för folkets syn22

punkter medan besluten är den enväldige konungens sak inom ramen för de lagar som står över honom. Familjen skulle, liksom övriga "privata samhällen", underkasta sig ett högre, sedligt ändamål
till statens fromma.
I eftervärldens ögon har denna boströmska åskådning tett sig
som en idealistisk byråkratfilosofi, ett värn också mot alla reformvänliga riktningar. Om Svenska Akademien avskärmade sig från en
modernare falang inom svensk litteratur och litteraturhistoria kom
den på detta sätt i stället att ingå en tyst pakt i Boströms tecken med
den oscarianska ämbetsmannavärlden. Dess beslut "i idealisk riktning" skulle bli uttryck för denna vittförgrenade, djupt konservativa idealism.
Mot denna idealitet i fråga om livssyn och samhällsuppfattning
svarar alltså "en verklig ädelhet" också vad gäller framställningssättet. Det litteraturteoretiska fundamentet utgörs som antytts av den
tyska idealistiska estetiken från Goethe och Kant till Schelling och
Hegel, kodifierad i F.T. Vischers Aesthetik. Som de stora mästarna
utpekas i utlåtandena de antika diktarna — bland andra Homeros
och Aischylos — samt Dante, Shakespeare och Goethe, Tegner och
Runeberg.
Med utgångspunkt i Hegel bestämmer Vischer det sköna som
den harmoniska föreningen av andligt och sinnligt, den plastiska
gestaltningen där iden restlöst framträder i åskådlig skepnad — den
grekiska antikens och Goethes konst får tjäna som exempel. Själv
tillgriper han beteckningen "idealrealism", en etikett som också
satts på Runebergs konst. Man har rentav velat rubricera hela epoken mellan romantik och realism som "idealrealism" och sett hur
verkningarna sträcker sig in i 1900-talets litteratursyn. Den första
Nobelkommitténs estetik är ett exempel på ett sådant sammanhang.
Den wirsenska estetiken siktar till en diktning som förenar en
idealistisk verklighetsuppfattning med sinnlig "konkretion". Det
kännetecknande för "en stor mästare" är att han "klart återgiver
människolivet" (1903) men denna realistiska ambition är bara det
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ena ledet. Det andra är en syn, delad med Goethe, på naturen som
en synonym till "sanning" och "ande"; ett nyckelord är just "natursann" och Fänrik Ståls sägner framhålls som ett mönster i fråga om
"natursann karakteristik" (1909).
Denna idealistiska realism hyllar alltså en plastisk återgivning av
en natur man i sista hand uppfattar som ande, en konst som å ena
sidan skyr abstraktion och symbolisering, å andra sidan står fjärran
från "varje naturalistiskt fotograferande av den lägre, den fula verkligheten", som det heter i det starkt uppskattande omdömet om
Paul Heyse 1910. Om mönstret ibland för tanken till nyklassisk
marmor är det ingen tillfällighet; intrycket av kyla i ett av Sienkiewicz' arbeten ursäktas 1905 just med att det är fråga om den "plastikens kyla" vi "så ofta återfinna till exempel hos Goethe".
En viktig aspekt av denna legering av ide och plastisk realitet är
objektiviteten. Framför andra är det Goethe som förkroppsligar
idealet en "ren", "objektiv" dikt. Heyse, kallad den störste konstnären sedan denne, befinns mycket riktigt "tendensfri på Goethes
sätt". Mindre behagar de längre berättelser som "upptaga problem
till behandling" (1910). Det är det goetheska idealet som därmed
ställs mot Brandes och det moderna genombrottets författare med
deras vilja att "sätta problem under debatt". Denna koppling av
objektiv gestaltning och idealistisk strävan sanktioneras av Vischer,
som uttryckligen varnar för faran att "sjunka ned i det tendentiösa".
Denna "idealrealism" har alltså starka klassicerande drag. Man
bevarar den klassiska respekten för genrerna, i reaktion mot romantikens orena blandningar. Med en Goethes ovilja mot sådana
gränsöverskridningar finner Wirs61 att en sammanblandning av
saga och verklighet "berövar framställningen objektivitet" (1908).
De höga estetiska värdena heter "måtta", "balans" och "harmoni" — honnörsord som ytterst går tillbaka på Winckelmanns uppfattning av den grekiska antikens konst som "edle Einfalt und stille
Grösse". Galjonsfiguren är självfallet återigen Goethe men hela
den vischerska estetiken upphöjer dessa värden till gyllene norm.
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Också C.R. Nybloms estetik sätter begreppet "harmoni" i centrum. I den andan talar kommitteutlåtandena om "den ädelhet, den
lugna måtta, som man älskar se i ett konstverk" (1903) och efterlyser "harmonisk och väl avvägd komposition" (1901). Som något av
en engelsk motsvarighet till måttstocken Goethe framträder Tennyson; de samtida skalderna hänvisas till dennes "ständigt bevarade
måttfullhet och inre jämvikt samt stilla behag" (1908).
När Nobelkommitten talar om hur en stor mästare "klart återgiver människolivet" fogar den till kravet på plastisk gestaltning
fordran på klarhet. "Dunkel" och "oklar" är återkommande, starkt
negativt laddade ord: "[- - -] skalden skall dock utsäga vad han har
på hjärtat, om han skall kunna bliva förstådd och ej endast agera
hierofant i en liten krets av invigda" (1903). Till detta klassiska — och
tegnerska — krav ansluter hyllningen till enkelheten. Karakteristisk
är värderingen av en dramatik som "med en stark inbillningsstyrka
förenar en hög, okonstlad enkelhet" (1909). Till de goda egenskaper
som denna klassicerande estetik utpekar hör till sist koncentration.
Så drar en författare på sig anmärkningen att han "saknar koncentration och stundom blir alltför omständlig" (1902). I det kriteriet
skymtar både Goetheidealet — "I begränsningen visar sig mästaren"
— och Vischers lagar om inre och yttre omfång.
Mot denna bakgrund blir en rad av det första skedets bedömr ngar
mindre gåtfulla. De utvalda svarar i regel väl mot idealitetens signalement, med mindre avvikelser som försvaras eller ursäktas. 1901
års prisdiskussion, med 25 föreslagna, ställde till sist emot varandra
två franska kandidater, Sully Prudhomme och Fr&leric Mistral. I
den förres "plastiska" poesi biktar sig "en ädel, sorgbunden, tänkande ande", visserligen inte en troende men en sökare, medveten
om "människans översinnliga bestämmelse". Denna diktning, "vars
smärtsamma själsanalys stämmer läsaren till ett vemod, som är
djupt, men ej tårmilt", gör samtidigt genom "det ädla, utsökta,
oändligt förfinade behaget i sin diktion" och genom "sitt konstnärliga mästerskap" sin författare till "en av vår samtids yppersta skal25

der". Mot ett sådant "inåtvänt skaplynne" ställs alltså Provences
epiker Mistral vars "soliga fantasi är utåtvänd", en diktare som utmärkt sig "genom sin naiva folklighet samt genom ingivelsens
daggfriska och pärlande äkthet", egenskaper manifesterade i episoder av "en snart sagt homerisk åskådlighet". Om han än inte "framtränger till de djupa själsrörelsernas källådror" äger han i rikt mått
"den poetiska huvudegenskap [- - -] som heter snille". När förtjänsterna väger "så jämnt" finner man det riktigt att "fästa avseende vid
de många till Sully Prudhommes fördel avgivna rösterna från ledamöter i Franska Akademien, ett samfund som varit Svenska Akademiens förebild". Ett val med så "tungt vägande förord" skulle "åtminstone inom en mycket stor del av den bildade världen hälsas
med berättigat bifall".
I denna förtröstan misstog man sig grundligt. Den omedelbara
reaktionen blev på svensk botten den bekanta adressen till Tolstoj,
undertecknad av 42 ledande författare, konstnärer och kritiker, en
hyllning till "nutidslitteraturens vördade patriark", som borde fått
det första priset. Nu var Tolstoj inte föreslagen 1901, vare sig utifrån eller av Akademien — ledamöterna själva utnyttjade sparsamt
sin förslagsrätt dessa första år och kommitten avstod till en början
helt av principiella skäl. Men saken ställdes på sin spets redan 1902
då Tolstoj återfanns bland 34 föreslagna. Hur kunde den främste
kandidaten förkastas ?
Det skisserade normsystemet ger oss svaret. Kommitteutlåtandet konstaterar att Tolstoj intar "en hög plats" i världslitteraturen.
Författaren till Krig och fred är "mästare i den episka skildringens
konst" även om han visar "drag av fatalistisk uppfattning", med
överskattning av slumpen och underskattning av "det personliga
initiativets betydelse". Ett "än högre konstnärligt värde" tillskrivs
Anna Karenina, ett verk genomträngt av "en djup etisk uppfattning". På grundval av "sådana odödliga skapelser" vore det "jämförelsevis lätt att tillerkänna den litterära tävlingens palm åt denne
store ryske författare". Vid sidan av dessa storverk, till vilka den av
"sedlig indignation" burna Uppståndelse förs, faller emellertid
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Mörkrets makt med sina "hemskt naturalistiska teckningar" och
Kreutzersonaten med sin "negativa asketism". Men framför allt
diskrediteras Tolstoj av sin "kulturfientlighet", sin "ensidighet"
och sin plädering för "ett från samband med högre odling lösslitet
naturliv". Det är särskilt kritiken av staten och den kyrkliga urkunden det gäller:
[- - -] han har utdömt statens straffrätt, ja staten själv, och predikat en
teoretisk anarkism; han har, ehuru alldeles obevandrad i bibelkritik, på
godtyckligt sätt omredigerat Nya testamentet i en halvt rationalistisk,
halvt mystisk anda; han har på allvar förmenat både individer och nationer rätt till självförsvar och nödvärn.
En författare som nyligen utpekat "värdelösheten, ja skadligheten

av penningpris" bör man inte "påtruga" en belöning som kräver
förtydligandet att man "bestämts uteslutande av beundran för hans
rent skönlitterära arbeten, medan hans religiösa och socialpolitiska
skrifter synts omogna och missvisande". De åsyftade orden av Tolstoj återfinns i dennes svar på hyllningen från de 42: han blev
"mycket glad" över att inte ha tilldelats Nobelpriset, därmed befriad från bryderiet hur han skulle förfara med pengar som "inte kan
åstadkomma annat än ont". Tolstojs yttrande har alltså spelat in vid
bedömningen men det är de principiella invändningarna som varit
avgörande. Dessa sammanfattas också och förbinds med huvudkriteriet— "en hög och sund idealitet" — i ett viktigt uttalande i 1905 års
utlåtande:
Det må väl även, med all beundran för flera av Tolstojs skapelser, kunna
sättas i fråga, huruvida idealiteten egentligen är sund hos en författare,
som i sin för övrigt storartade Krig och fred tillerkänner den blinda
slumpen en så avgörande roll i stora världshistoriska tilldragelser, som i
Kreutzersonaten ogillar lekamligt umgänge mellan äkta makar och som
i ofantligt många av sina arbeten negerar ej blott kyrka, utan stat, ja till
och med äganderätt, vilken han dock på inkonsekvent sätt själv åtnjuter,
samt bestrider folks så väl som individers rätt till självförsvar och nödvärn.
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1902 års pris går i stället till "nutidens störste levande mästare i den
historiska framställningens konst", Theodor Mommsen, för hans
monumentala Römische Geschichte. Skildringarnas "konkretion"
och karakteristikernas skärpa och tydlighet gör den lärde historikern till "en av samtidens största skriftställare". En hävdatecknare
som kan förebrå Polybios att han "förbisett de sedliga krafterna
inom mänskligheten" och "hyst en alltför mekanisk världsuppf attning" klarar samtidigt väl prövningen vad gäller "idealisk" halt.
Utifrån "den sunda idealitet, som testamentet tyckes fordra" avvisas också naturalismen och det moderna genombrottets samhällskritiska diktning. Den första årgångens kandidat nr 1, tmile Zola,
ger genast anledning till ett ställningstagande. Med erkännande av
"en jättelik arbetskraft och en kolossal förmåga i verklighetsskildringar med starka massverkningar och bjärta effekter" uttalar kommittn sin dom: "det andelösa, ofta grovt cyniska" i Zolas naturalism gör att han svårligen kan förordas till ett pris avsett för "det
mest utmärkta i 'idealisk riktning". I det avvisande omdömet förenas en idealistisk världsuppfattning och en klassicerande estetik
med krav på måtta och harmoni i återgivningen av människolivet.
Men en likartad kombination fäller 1903 också den nordiska genombrottslitteraturens förgrundsgestalt, Georg Brandes. Denne
har "haft stort inflytande på sin tid" men det har "ej alltid varit av
välgörande art". Han är en "ofta mycket orättvis" kritiker som
ogillar det som inte samstämmer med hans "negativt skeptiska,
fullkomligt ateistiska och i etiskt-sexuella frågor mycket äventyrliga och lösliga uppfattning". Med denna diskvalificerande livsåskådning och etik förbinder Brandes en framställning som svär
mot det olympiska idealet. Han kunde i och för sig komma ifråga
genom "stilens förtjänster" men också här finns brister. Utöver "ett
långt drivet effektsökeri" utpekas särskilt "tonens insinuerande
försmädlighet" som ofta berövar framställningen "den lugna ädelhet, den rena objektivitet, som man gärna vill finna i litteraturhistoriska liksom i historiska arbeten".
På likartade grunder ställs också Henrik Ibsen åt sidan. Medan
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"alla kunnat förena sig i beundran för författaren av Brand,
Kongsemnerne, Kejser og GaliLeer m.fl. utmärkta arbeten" har "hos
en och annan starka betänkligheter väckts vid tanken på Ibsens senare alstring, vars negativitet och gåtfullhet tillbakastött även den,
som annars gärna velat skänka den världsberömde skalden ett storartat erkännande" (1902). Det kortfattade omdömet rymmer flera
anspelningar. Det riktar sig till en akademi förtrogen med Wirs&is
många bedömningar av Ibsens senare verk, just samlade i volymen
Kritiker (1901). Anklagelsen för "negativitet", som rimmar med
förebråelsen mot Brandes, avser naturligtvis samhällskritiken i dramer som Samfundets stotter, Gengangere och En folkefiende, under
det att invändningen "gåtfullhet" siktar till verk som Vildanden,
Rosmersholm och Fruen fra havet. Sekreteraren är, som det senare
heter, "ingen vän av Ibsens symbolism" (1910). Det är kravet på
"klarhet" som nu spelar in, mer specifikt "idealrealismens" misstro
mot symbolisering.
Priset 1903 går till Bjornstjerne Bjefrnson sedan tanken på en delning avvisats. Denne, vars diktning "ställt sig i rena och upphöjda
ideers tjänst" och "förenar etisk och poetisk hälsa", svarar naturligtvis på ett helt annat sätt än Ibsen mot Nobelkommitténs normer.
En tredje av de nordiska genombrottsförfattarna, Strindberg,
skymtar inte i bedömningen. Han blev aldrig ens i vederbörlig ordning föreslagen, en glimt av konservatismen också hos förslagsställarna. Den ende förespråkaren var, som vi vet av Österlings historik, förvånande nog Nathan Söderblom men dennes förslag kom
för sent och återkallades.
Till de första årens mest symptomatiska bedömningar hör den av
Gerhart Hauptmann, en övergångsgestalt som tillhör två epoker,
ingen av dem uppskattad av kommitten. 1902 års utlåtande, som
upprepar förkastelsedomen över Zola, kan nu vidga perspektivet
till den tidige Hauptmanns diktning, kännetecknad av "krass naturalism". Denne har i Vor Sonnenaufgang "fördjupat sig i de mest
motbjudande skildringar av dryckenskap och av last, som drives
29

nära intill blodskam", och hans av Ibsens Rosmersholm starkt påverkade Einsame Menschen andas "en förfärande individualism". I
bedömningen av Die Weber tillkommer en politisk accent: bifallsyttringarna vid premiären i Berlin leddes av Bebel, Liebknecht och
Singer och "en del av publiken uppmuntrade skådespelarna på scenen att plundra fabriksägarens bostad". Den bestående rättsordningens roll inom det "idealiska" normsystemet skänker innebörd
åt sådana rader.
Men behandlingen av Hauptmann visar också hur naturalismens
motpol, symbolismen, avfärdas utifrån de idealistiska kriterierna. I
Hanneles Himmelfarth återfinns, liksom i Die versunkene Glocke,
"djupt poetiska enskildheter", men över stycket "vilar något melodramatiskt overkligt, svävar en sjukhuslukt, blandad med doft av
dävande mystik": "Symbolismen är driven till onatur." Kravet på
"hög och sund idealitet" slår ut å ena sidan den "cyniska" eller
"krassa" naturalismen, å andra sidan den sjukhusdoftande symbolismen.
Denna inställning till symbolismen ger en del av förklaringen till
den inledningsvis snäva behandlingen av Maurice Maeterlinck. En
annan ger det filosofiskt-religiösa kriteriet — inflytandet från "agnosticismens mästare Herbert Spencer" är särskilt graverande. Visserligen har man hävdat en väsentlig förändring på senare tid i Maeterlincks åsikter "men agnosticismen står allt fortfarande kvar hos
honom" och han förnekar alltjämt att människans handlingar
"hava något inflytande på hennes kommande liv, för så vitt ett sådant finnes, eller på världsutvecklingen, som, oberoende av hennes
mer eller mindre moraliska förhållande, går i sin givna mekaniska
gång" (1903).
Ännu 1909, då Wirsen i sin allt större förståelse för Maeterlinck
finner denne "vida överlägsen" Selma Lagerlöf "vad det fint själfulla angår", beklagas att författaren inte "lyft sig till en avgjord teism", vilket "skulle haft ett välgörande inflytande på själva hans
dramatik". Wirsen menar dock att Maeterlinck inte "i grunden förnekar"; denne "finner blott det, som ligger till grund för tillvaron,
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vara beslöjat" — och, tilläggs det i analogi med det överslätande omdömet om tvivlaren Sully Prudhomme, "han kanske sörjer däröver". Liksom den senare fasthåller Maeterlinck också strängt "vid
pliktens och rättens betydelse", "om han än på grund av sin agnosticism ej kan giva plikt- och rättslivet dess tillfyllestgörande garanti
i en sedlig världsordning".
En motsvarande förskjutning sker på en annan vital punkt, frågan om viljans frihet. 1903 sägs att "Maeterlincks fatalism gör alla
figurer till marionetter för dunkla makter". 1909 konstateras en utveckling med La sagesse et la destine'e, där fatalismen är "övervunnen" och människans öde förlagt "inom hennes eget bröst och till
hennes sätt att använda sin vilja". Sådana markeringar bereder vägen till ett pris.
Till de filosofiska och religiösa betänkligheterna fogas emellertid
estetiska. Maeterlincks "i allmänhet symbolistiska" poetiska arbeten kan visserligen röja "aningsrikedom" i "sina antydande och
suggestiva framställningar av vissa mer ockulta drag i själens liv"
och fängsla genom "stämningens hemlighetsfulla makt" men bryter
mot det fundamentala kravet på klarhet. Lyriken i Serres chaudes är
"mycket grumlig" och dramatiken uppvisar "samma oklarhet". Så
långt 1903. Utlåtandet av 1909 har en annan vinkling, mot bakgrunden av en fördjupad upplevelse av stycken som L'intruse och Aglavaine et Saysette, det senare "ett av världslitteraturens skönaste
smycken". När det noteras hur de båda älskande, som drivs till varandra "ej av ond lusta, utan av en mäktig, himmelsk, mycket förandligad sympati", kämpar emot för att en svagare inte skall behöva
lida, drar rentav en fläkt från Wirsens egen hemliga biografi genom
texten. Maeterlincks "uppriktiga sanningssökande" och "hans genialitet som skönlitterär författare" förmår till sist övervinna reservationerna hos dem som finner "hans världsåskådning i sin helhet ej
ägnad att fullt tillfredsställa oss" och ej heller "särskilt älska symbolism i konsten". Den bedömningen av år 1909 ligger väsentligen
bakom priset 1911.
Prisen 1904-06 går till kandidater som i huvudsak svarar väl mot
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kriterierna. Hos Mistral urskiljer kommitten "i rikt mått" de av testator fordrade kvaliteterna. Det är en diktare som "aldrig skattar åt
något lågt, är utmärkt av en både sund och blommande rik, konstnärlig idealitet" och "ägnat hela sitt liv åt en ide, åt lyftningen och
förädlingen av sin fosterbygds andliga intressen, språk och litteratur". Vid Mistrals sida ställer Akademien den spanske dramatikern
Jose Echegaray vars verk stundom kan förebrås "en viss godtycklighet, en viss förkärlek för det hemska och nervretande samt någon
gång brister i motiveringen" men är "utmärkta av en hög idealitet".
Till skillnad från samtidens dramatiker med deras ofta ensidiga individualism hyllar denne "lydnaden för etiska lagar, skulle än dessas uppfyllande spränga individens timliga lycka" (1902).
Hos 1905 års pristagare, Henryk Sienkiewicz, återfinner man
den "höga adel" testamentet förutsätter. Författaren till Quo vadis
behandlar "på upphöjt sätt [-] ett upphöjt ämne". Mot de antydda
kraven svarar diktarens "objektivitet", avläsbar dels i den "på en
gång kraftfulla och varmhjärtade världsåskådning, som aldrig verkar påträngande genom störande tendenser", dels i rikedomen på
"plastiskt utdanade karaktärer". Intressant är att man med detta val
tycker sig gottgöra en möjlig försummelse mot den slaviska litteraturen — Sienkiewicz står "i den allmänna sympatien" inte bara "vid
sidan av Tolstoj, utan är på väg att undantränga honom".
Hos 1906 års pristagare Giosue Carducci slutligen besväras man
som vi sett av "paganism" och republikanska sympatier men finner
ursäkter: angreppen gäller inte kristendomen som sådan och författarens "antimonarkistiska stämning [har] med åren mildrats". Samtidigt som "hans sånger i estetiskt avseende stå ovanligt högt" kan
författaren kallas "en idealt anlagd natur" genom att han "ständigt
besjälats av fosterlandskärlek och kärlek till frihet samt aldrig uppoffrat sina meningar för gunst och aldrig i sin poesi skattat åt låg
sensualism".
Valet av Rudyard Kipling 1907 ansluter väl till det föregående
men ger en rikare bild av kriteriernas samspel. Ur det wirsenska
normsystemets synpunkt är han helt enkelt den nästan perfekte
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kandidaten. Paradoxalt nog är han samtidigt ett av de få "kanoniska" namn som den annars ytterligt kritiske George Steiner återfunnit på pristagarlistan, i själva verket det enda vad denna tidiga epok
beträffar. Hur är det möjligt? Låt oss först se hur Kipling förkroppsligar den "idealitet i uppfattning och konst" som uttryckligen krävs i det aktuella utlåtandet. Hans livsåskådning är "färgad av
en gammaltestamentlig eller kanske hellre puritansk gudsfruktan
utan flärd och fras", hans etik är idealistisk "genom en av trosövertygelse eldad pliktkänsla"; han är "laglydnadens och disciplinens
banerförare", besjungaren av "arbetsamhet och lydnad". Samtidigt
finns hos Kipling en "inbillningsgåvans och känslans idealitet", urskiljbar bland annat i att han ger "ej blott exakta naturkopior, utan
visioner" och förstår "att genast, redan vid de första orden, avslöja
det väsentliga i karaktärer och lynnen" — detta alltså till skillnad
från naturalismen med dess verklighetsfotografering och omständliga dokumentation — men på samma gång är "vän av konkretion"
och skyr "tomma abstraktioner" — detta alltså till skillnad från symbolismen. Jämförd med Swinburne uppvisar Kipling en begränsning. Han har inte dennes "förfinade bildning och skönhetsmättade
stil, men så går han också fri från dennes paganistiska njutningstörst
och visserligen bedårande, men morbida trånad". Ingen av skedets
pristagare svarar i så hög grad mot dess fordran på "en hög och sund
idealitet".
Hur kan då dessa redan vid seklets början föråldrade och ur vår
synpunkt starkt fördomsfulla kriterier lyfta fram en diktare i vilken
eftervärlden sett en mästare av bestående giltighet? Svaret är naturligtvis att det vid sidan av egenskaper där man kände igen sitt livsåskådnings- och konstideal finns kvaliteter av mer universell räckvidd. Redan 1903 talades om Kiplings outtömliga "geniala uppfinningsgåva" och 1907 års utlåtande finner i djungelböckerna "en primitiv, nästan mytbildande inbillningskraft". Den visionära iakttagelse som får landskapsbilderna att "verka som plötsliga apparitioner" och gestalterna att omedelbart röja sitt inre har redan skymtat.
I sådana formuleringar trevar utlåtandena efter kapaciteter som
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vädjat också till sentida läsare. Omständigheterna ville att dessa i
och för sig beundrade egenskaper förenades med drag som möjliggjorde ett pris i "idealisk" riktning.
Med Kipling belönade man Englands "största berättareförmåga i
våra dagar". Med Swinburne ville Wirs&I redan följande år hylla
också dess främste poet, "en av vår tids störste". Brådskan är taktiskt betingad — det gällde att finna en värdig kandidat att sätta mot
Selma Lagerlöf i ett läge där den sublime Fogazzaro inte kunde
samla en majoritet. Dessa hänsyn spelar säkert också in i den alltmer förståelsefulla bedömningen av Swinburne, som vid den första
granskningen 1903 visserligen erkändes som "en odödlig skald" i
kraft av "inspirationens styrka" och "de smältande välljuden i hans
formfulländade diktning" men diskvalificerades genom sin "passionerat uppskruvade ateism" och sin benägenhet att hänge sig åt
"en otyglad sinnlighets mörka makt", kort sagt genom avsaknaden
av "den måttfulla ädelhet" man beundrade hos Tennyson. Man
återfinner "någonting av lärd alexandrinism, av yppig dekadens i
Swinburne's luxuriösa poesi"; "sund är den förvisso icke" (1905).
1908 har Swinburne samlat tre av Nobelkommittens röster; de
två övriga tillfaller Selma Lagerlöf. Bakom det ligger en förnyad utredning av Wirsen själv, med höga noteringar för en rad arbeten.
Bland annat befinns korsångerna i Atalanta in Calydon vara "måhända de skönaste, som efter antikens tid förekommit sedan Goethes och Schillers dagar". Den tidiga poesin — som ändå rymmer
enskilda dikter av "en alldeles förtrollande fägring" — ses nu som
alster av ett krisskede, märkt av Baudelaires "osunt perversa genialitet", och utfallen mot "religiösa föremål" ursäktas som skaldens
"berättigade missnöje med ultramontanismen, det ensidiga fasthängandet vid medeltida kultformer och allt slags kyrklig förfölj elselust". Swinburne har genomgått en utveckling, avläsbar i den
tredje samlingen Poems and Ballads där den en gång omedgörlige
republikanen "nu firar den lagbundna monarkien" och njutningens
sångare "nu på skönaste sätt besjunger barnaålderns oskuld" och
"hj ärtats renhet".
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Förvandlingen av den dekadente ateisten till sublim signaturpoet
föranleder inte oväntat reservationer från Lagerlöfanhängarna
inom kommitten. Tegner finner hos författaren till The Duke of
Guardia "samma nöje av att frossa i allsköns styggeliga ting" som i
skaldens stormande ungdomsår. Både han och Melin anser denna
produktion oförenlig med kriteriet "till mänsklighetens nytta" och
siar om reaktionerna: man skulle åter och åter fråga varför, "med en
sådan uppfattning av det 'idealiska", "icke t.ex. Tolstoj och Ibsen
blivit ihågkomna".
Wirsens exceptionella förståelse är givetvis taktiskt motiverad.
Men det fördjupade studiet har sannolikt också inneburit ett igenkännande. Det finns hos honom en personlig ambivalens som hans
biograf Alf Kjellen utpekar. Kritikern som fördömde Zolas och
Strindbergs "omoral" lockades av "den sofistikerade sensualism"
han fann i dekadenslitteraturen: "Wirs61 kände en lockelse till det
'demoniska', en böjelse, som dock nästan alltid balanserades av varningar och fördömanden, vilka hörde ihop med den fruktan för det
sexuella, som man tidigt spårar hos honom."
Den hårda lanseringen av Swinburne mot Selma Lagerlöf resulterar i ett låst läge där den bleke Jenafilosofen Rudolf Eucken framträder som en kompromiss. Utlåtandet hade hos denne funnit en
"behaglig och ädel" diktion men inte "den snillrikhetens skönhet
som präglar en Platons, en Kants eller en Schellings framställning".
Wirsen demonstrerade sitt avståndstagande från beslutet genom att
avsäga sig uppgiften att hålla talet till pristagaren.
Men huvudpersonen är alltså inte Eucken utan Selma Lagerlöf
som Wirsen nu för sista gången lyckas hejda, i kamp mot en ständigt
växande opposition. Wirsen hade redan vid publiceringen av Gösta
Berlings saga tagit ställning mot henne och han höll fast vid sin
ståndpunkt. Det gäller inte bara prestige. Selma Lagerlöfs förf attarskap befinner sig verkligen i strid med den estetik Wirsen gjort till
sin och det är för hans del också en fråga om kritisk konsekvens.
De betänkligheter Wirsen framför i flera kommitteutlåtanden
sammanfattas 1908. Nu förtydligas invändningarna mot "maneret"
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i Gösta Berlings saga och "framställningssättet" i Antikrists mirakler. Den förra boken befinns "i en hel mängd teckningar onaturlig"
medan den senare alltför mycket saknar "den enkla natursanningen". Selma Lagerlöf har kommit i konflikt med ett klassicerande
ideal där begreppet "natur" har sin i skedet kring 1800 fixerade betydelse. När Wirsen hos författarinnan finner "något uppskruvat
och förkonstlat" faller han också tillbaka på "antikens skalder"
samt "Tegner och Runeberg". Men kanske viktigare är ett annat
brott mot denna estetik, närmare bestämt mot tanken på genrernas
åtskillnad: "Verklighet och saga sammanblandas hos henne stundom på ett sätt, som berövar framställningen objektivitet." På den
punkten har Nils Holgerssons resa bidragit till kritiken. Boken förebrås inte bara sina av fackmännen påpekade "misstag, som störa illusionen" utan också "att sagan där ej gör sagointryck, verklighetsmomenten ej göra intryck av verklighet, utan de båda beståndsdelarna sammanrörts på ett grumligt sätt, som ej låter någotdera komma till sin rätt". Legeringen av saga och verklighetsskildring — just
det som bidrar att göra Selma Lagerlöf aktuell på nytt i den fantastiska realismens epok — dömer ut henne utifrån en estetik med rötter i tysk klassicism.
Men det är opponenternas argument som 1909 går segrande ur
striden. Tegner utvecklar vältaligt hur Selma Lagerlöf med varje
blad hon skrivit "verkat i det godas, i idealets, i mänsklighetens
tjänst". Melin framhåller "hennes sällsporda förmåga att framkalla
visioner" — och tillfogar en nationell bevekelsegrund: det kan vara
tid "att världen får en påminnelse om att Nobels fädernesland också
äger en litteratur".
Selma Lagerlöfs år, 1909, avkunnas en snäv dom också över Heidenstam. Utanför kommitteutlåtandet avger Wirsen här "en enskild mening" som ligger väl i linje med hans skisserade livssyn och
estetik. Heidenstam hålls räkning för "en konstnärlig kolorit samt
förmåga av åskådlighet i framställningen" men förebrås "sensualism, begär för paradoxer samt något artificiellt". Han syndar mot
såväl kravet på klarhet som fordran på harmonisk komposition.
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Hans Alienus har "pittoreska detaljer" men boken är "till sin mening ganska otydlig" och de allegoriserande delarna "dunkla",
medan många dikter i samlingen av 1895 är "rent av obegripliga".
Karolinerna, som i vissa stycken röjer "episk skildringsgåva", verkar i sin tur "mosaikartat" och teckningen av Karl XII är "osammanhängande". I det sena historiska författarskapet är Heidenstam
också, till skillnad från den "vida mer objektivt" anlagde Snoilsky,
mycket subjektivistisk". Det klassicerande idealet spelas än en
"

gång ut mot den samtida dikten.
Epoken Wirsen rymmer ytterligare ett par gåtor på den anglosachsiska litteraturens område. Varför sköts Thomas Hardy och.
Henry James åt sidan? Att George Meredith — redan 1902 — förkastades sammanhänger med kravet på "natur" och "måtta". Dennes
romaner är visserligen originella men "ofta konstlade eller febrila".
Författaren har redan i hemlandet klandrats för sin smak för "starka
och ovanliga effekter"; "för icke engelska läsare förefalla hans skapelser merendels att vara överdrivna eller äga en bismak av affektation". Samma år avvisas W.B. Yeats. Med erkännande av "en egen,
utpräglad, poetisk individualitet" finner man framställningssättet
ofta dunkelt"; vi återser den gängse invändningen mot den symbolistiska dikten.
Än mindre förvånar den negativa attityden till George Bernard
Shaw 1911. Denne presenteras relativt ingående och med viss uppskattning — även om Mrs Warren's Profession verkar "rent av upprörande genom sitt ämne". Som dramaturg "ej egentligen stark i
uppfinning, men väl i patos och icke så sällan i karaktärsteckning"
befinns Shaw ofta "livfull" men "även mycket ofta oresonlig". Slutomdömet blir att han är "i sin styrka alltför brutal, alltför litet
konstnärlig för att kunna anbefallas till Nobelpriset".
Större principiellt intresse har då domen över Thomas Hardy
1910, det år man stannar för Heyse. Hans arbeten sägs "ägnade att
väcka särskild uppmärksamhet genom stilens solida förtjänster och
landskapsskildringarnas ovanliga styrka". Däremot invänder man
mot "karaktärslösheten hos Hardys hjältinnor, som tyckas sakna
"

37

all religiöst etisk stadga". Man anmärker också på en stundom tröttande omständlighet och en "benägenhet för sensationella, uppskakande, ja rafflande effekter", i strid med "den lugna, väl avvägda
framställningen". Det är i den senare — "en ädelt formad, klar prosa" — Hardy har sin styrka. Det som till sist fäller honom är en bitter
determinism och "en sällsam avoghet mot Gud, som enligt hans
föreställning saknar sinne både för rätt och nåd samt låter slumpen
handskas med människors barn". Utlåtandet instämmer i beundraren Richard Burtons ord
att Hardy's deterministiskt färgade arbeten i grunden äro oestetiska, ty
de skänka ej den hugsvalande vederkvickelse, som den sköna konsten
bör bjuda anden, och man mister intresset för varelser som behärskas a-s,
en blind nyck. Upproriskheten mot världsalltets styresman är dessutom, om man tänker efter, ej blott en impietet, utan en dårskap.
Det som mitt i respekten för Hardys "oerhörda förtjänster särskilt

i landskapsteckningen" får kommitten att refusera honom är alltså
att han har en syn på viljans spelrum och världsalltets styrelse i strid
med vad man betraktar som en uppfattning "i idealisk riktning".
Till det kommer tanken på konstens "hugsvalande" funktion. Sympatisk kan Hardy "aldrig bliva för den, som i dikten söker något
lindrande och befriande".
Epilogen i denna rad försök att med den tyska idealistiska filosofins och estetikens instrument sålla det begynnande 1900-talets litteratur är domslutet över Henry James 1911, det sista tillfälle då
Wirsen för pennan i kommitten. Utgångspunkten är att James av
många anses som "den störste bland Amerikas roman- och novell-

författare i vår tid". Han har också "en god, ofta fin stil, och hans
teknik är ofta utmärkt", medges det, även om det huvudsakligen rör
sig om "konversations- och situationsromaner". Man har emellertid invändningar av principiell natur. En bottnar i kravet på "motivering". Denna är "i grunden svag" i The Portrait of a Lady
ty man förstår aldrig, hur det kan vara möjligt att den med alla fullkomligheter utrustade hjältinnan i boken, Isabel Archer, kan vara så föga
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skarpsynt att, med avvisande av den förträffliga lord Warburton, giva
sin hand åt en så egoistisk dilettant som hr Osmond.

Besläktad är invändningen att The Wings of the Dove är byggd på
"ett både osannolikt och vidrigt motiv". Det avgörande är dock till
sist en annan förebråelse — att James "alltför ofta brister [-] i koncentrering". "Tröttande" finner man sålunda i The Portrait of a
Lady "de minutiösa själsanalyserna, som utdragas i smådetaljer".
Överhuvud "utspinner" författaren "allt för mycket framställningen av småsaker, vilka ej hava stort inflytande på handlingen":
"Bredd och omständlighet kunna vara tillåtliga för en författare
med Walter Scotts snille; hos Henry James med all hans elegans verka de väl tröttande."
När Henrik Schiick i sin historik sammanfattar det första skedet
lägger han accenten på prisets betydelse för dikten. Och här är hans
dom sträng: "[- - -] det hade nog för akademien varit klokare att —
såsom Forssell och Malmström ville — avböja det för litteraturen
ganska värdelösa uppdraget." I sitt "maktbegär" hoppades Wirsen
"nog att kunna leda den europeiska litteraturen in på de banor, som
han ansåg vara de riktiga". Där gäckades hans förhoppningar; "den
litterära utvecklingen gick sin gång alldeles oberoende av Nobelprisen". Wirsen var annars också i den starkt kritiske Schiicks ögon
"i väsentliga delar [-] uppgiften fullt vuxen":
I arbetskraft, i intresse, i litterär beläsenhet stod han över alla sina kolleger inom akademien, och även hans smak — när den ej förvillades av hans
starka antipatier och sympatier — var onekligen den verklige skaldens.
Men de pris, han utdelade, gjorde varken honom eller akademien populär, ty "de gustibus semper disputatum est" [- - 1 .

Med sin generösa formulering om "den verklige skaldens" smak
glider Schiick förbi det problematiska i den wirsenska epokens Nobelprispolitik. Först i ett polemiskt sammanhang, i ett särskilt yttrande till 1920 års utlåtande, kunde han hävda att Akademien "tolkat ordet 'idealt' alldeles för snävt", på ett sätt som skulle ha utestängt "massor av världslitteraturens storverk". Här är naturligtvis
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den springande punkten. Det första skedets klena facit bottnar i att
testators vilja — i enlighet med Wirsens litteraturstrategiska ambitioner — tolkades med stöd i den idealistiska filosofin, särskilt dess
boströmska version, och i den idealistiska estetik som kodifierats av
Vischer vid 1800-talets mitt. Det har sagts om Wirsen att han företrädde en riktning som överlevt sig själv redan då han anslöt sig till
den: "Han var den svenska romantiska idealismens Don Quijote"
(Örjan Lindberger). En historisk tillfällighet lät Wirsens anakronistiska kampanj föras ut på den internationella litteraturens fält.
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II. Neutralitetspolitik

Skedet efter Wirs&is död börjar med en försiktig nyorientering.
Efter de lätt serafiska Heyse och Maeterlinck stannar man 1912 inför Gerhart Hauptmann, trots hans både naturalistiska och symbolistiska förflutna, och 1913 spränger man den europeiska ramen
med priset till Tagore. Det ligger en viss föryngring av Akademien
bakom dessa trevare. Det gäller i någon mån redan 1912 års val.
Hauptmann hade som vi minns avvisats 1903. Till den majoritet
inom kommittén som nu sätter honom först hör den i det tidigare
sammanhanget okomprometterade Karlfeldt. Han utsågs till ständig sekreterare från 1912 och blev genom sin popularitet "akademiens räddning" efter den wirsenska nedgångstiden (omdömet är
Schiicks). Giftetiketterna på Hauptmanns produktion — än "krass
naturalism", än sjukhusdoftande "symbolism" — har nu bleknat.
Hans dramatik befinns spänna från det "utpräglat realistiska" till
"Traumdichtung". Samtidigt ser man den sträcka sig från ett "synnerligen märkligt drama" som griper "med en underbar makt" (Die
Weber) till en diktning "fylld av den finaste poesi" och svår att finna
"en jämngod motsvarighet" till i världslitteraturen (Hanneles
Himmelfahrt).
Men tydligare urskiljer man något av begynnande islossning i
1913 års val. Det sker märkligt nog inte i Nobelkommitten där historikern Harald Hjärne trätt in som ordförande och Per Hallström
som ny ledamot (efter Hildebrand). Dess utlåtande pläderar för den
franske litteraturforskaren Emile Faguet på ett sätt som inte väsentligen skiljer sig från Wirsåls. Argumentationen fortsätter i det föregående skedets anda genom att ställa Faguet i relief mot hans före41

gångare, "negativismens förkämpar" Taine och Renan. Också han
har visserligen "utgått från positivismen" men inskränkt den till
"en föresats att strängt hålla sig till induktionen från den givna
verkligheten". Däremot tillmäter han inte som Taine arv och miljö
"någon fatalistiskt bestämmande makt" utan skärskådar personligheten främst "från det sedliga ansvarets synpunkt". Fullt i enlighet
med det tidigare utvecklas hur Faguet kvalificerat sig för ett pris i
idealisk riktning. Hans verklighetsbegrepp omfattar också "människoandens inneboende krafter till upprätthållande av sitt sedliga
sammanhang och bestånd" och det psykologiska studiet har därmed "fått en högre syftning, som fört honom över till en fast och
helgjuten livsåsikt av idealistisk halt". Omdömet belyser retroaktivt hur representativ Wirsen varit för sin krets. De värderingar han
fört fram återfinner vi nu i andras mun.
Samtidigt diskuterar kommitteutlåtandet Rabindranath Tagore
med utgångspunkt i hans just utkomna Gitanjali. (Författarens
egen roll som översättare sägs göra den engelska versionen "likvärdig med ett originalarbete".) Det av sympati präglade omdömet
markerar diskret överensstämmelserna med de kriterier som utvecklats under det föregående decenniet. Tagores gudsdyrkan betecknas som "ett slags estetisk teism"; "hans tro är icke av den panteistiska och i själva verket abstrakta art, som vanligen anses kännetecknande för Indiens högre kultur". På samma gång kan den mystiska åskådningen infogas i det nobelska mönstret: diktaren "framstår såsom lyssnande till naturens röster i en varm tro på upphöjda
ideal av hemlighetsfullt ursprung". Kommittén stannar dock vid att
uttala "sitt intresse för den märklige indiske skaldens framtida
bana".
Utlåtandet fortsätter alltså i ungefär samma stil som tidigare. De
nya signalerna hissas i ett särskilt yttrande av en som för första
gången — och utan att vara ledamot av kommitten — deltar i Akademiens Nobelarbete, nämligen Wirs&is efterträdare Verner von Heidenstam. Med allt förtroende för kommittens "opartiskhet och
saklighet" går han förbi dess kandidat Faguet. Han kan "icke från42,

komma den tanken, att vi ju helst vilja utdela priset åt skönlitterära
författare" och på årets lista finner han en diktare "som högt reser
sig över andra". Med säker intuition återkallar han måttstocken
Goethe:
Liksom ett urval av Goethes dikter mycket väl skulle kunna övertyga
oss om Goethes storhet, även om vi icke blivit förtrogna med hans övriga skrifter, på samma vis kan det med bestämdhet sägas om de dikter av
Tagore, som vii somras hade i våra händer, att vi genom dem lärde känna
en av vår tids allra största skalder. Med rörelse läste jag dem och sedan
årtionden vet jag mig icke ha mött något jämförligt inom lyrisk litteratur. Det var högtidsstunder, som jag måste likna vid att få dricka ur en
frisk och klar källa. Den kärleksfulla och innerliga religiositet, som genomtränger alla hans tankar och känslor, hjärtats renhet och stilens ädla
och naturliga höghet — allt förenar sig till en helhet av djup och sällsynt
andlig fägring. Det finns där ingenting omtvistligt och störande, ingenting fåfängligt, världsligt och smått och om någonsin en skald skall kunna sägas besitta de egenskaper, som berättiga till ett Nobelpris, då är det
just han. Ingen annan nu levande kan därvidlag, så vitt jag vet, tävla med
honom.
Dessa märkliga rader, som erinrar om den samling Nya dikter Heidenstam själv har under arbete, hade uppenbart en avgörande betydelse för årets val. En för sin tid mycket ovanlig synpunkt, som
först långt senare skulle få en framträdande roll i Nobelarbetet, kan
också ha spelat in: "För en första gång och kanske också en sista på
länge, skulle det förunnas oss att upptäcka ett stort namn, innan det
ännu hunnit att i åratal vandra upp och ned genom tidningsspalterna." Heidenstam påpekar slutligen hur det här finns möjlighet
att i överensstämmelse med legatets ursprungliga syfte "belöna en
bok för året".
Heidenstams framstöt har en litteraturpolitisk innebörd. I ett
brev till Hallström 12 april 1913, som på samma gång röjer att uppslaget Tagore kommer från adressaten, skriver han: "Vad du säger
om indiern låter inte illa. Det är nödvändigt att bryta slentrianen på
något vis." Orden förtydligas av kommentaren till ett annat förslag
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1913: "Faran med Spitteler vore väl just, att det kanske inte komme
att innebära en sådan brytning." Ur brevet talar 90-talsgenerationens vilja att städa upp efter ärkefienden Wirs&i. Men Heidenstam
reagerar samtidigt mot att Nobelkommitten "varit ett utrikesdepartement" som låtit utlandet "landvis" utdela priset: "Första
gången exempelvis var det Franska akademien." Den policy han
själv antyder i sitt yttrande skulle innebära att man bröt med denna
diplomatiska ordning. Utblicken är inte provinsiellt begränsad.
Heidenstams vältaliga plädering för Tagore resulterar rentav — utan
att den synpunkten aktualiseras — i den första utbrytningen ur den
europeiska kulturkretsen.
Världskrigets utbrott hejdar emellertid alla sådana trevare och
framtvingar en ny hållning inför uppdraget. Den övergripande ideologin, formulerad av Harald Hjärne 1914, kan sägas vara en litterär
neutralitetspolitik. Den formuleras mot bakgrund av en "opartiskhet" som inte ens kritiken efter de olika pristagarvalen förmått kasta någon skugga över. Man har, sägs det, tolkat testator så att han i
första hand velat förebygga "varje nationalistiskt partitagande för
eller emot" — vilket ingalunda förhindrat "en i bästa uppsåt oväldig
fördelning av prisen emellan olika anspråk", så långt det primära
"kravet att välja verkligen utmärkta pristagare" medgett. Det är den
första av kommitténs deklarationer av den litterära Nobelprisinstitutionens politiska integritet.
Det skulle i och för sig kunna försvaras, menar Hjärne, att Akademien "utan tvekan om litteraturens upphöjdhet över tidens politiska oro" belönar "den personligen värdigaste", utan hänsyn till
"den profana oron". Men "fäderneslandets ställning" tvingar till
hänsyn. Svenska Akademien är som en av de Nobelprisutdelande
institutionerna tillräckligt representativ för att utomlands gälla
som "ett organ för bestämmande meningar i vårt land" — samtidigt
som det är omöjligt att avge "några offentliga förklaringar" för att
förebygga ogynnsamma tolkningar. Det är därför önskvärt att
"öppna så litet utrymme som möjligt åt en politiserande diskus• ».
sion
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Prövningen måste också beakta möjligheten att valet av pristagare leder till "nya utbrott av den rådande förbittringen", som genom
någon oförutsebar missuppfattning av Akademiens roll även kunde
riktas mot Sverige.
Till dessa fosterländska hänsyn kommer pieteten gentemot testators avsikter. Akademien bör så långt möjligt undvika att — "även
ofrivilligt" — ge näring åt de internationella motsättningarna också
med tanke på att prisets syfte, särskilt utomlands, framstår som
"förknippat med stiftarens världsfredsideal". Det vore olyckligt
om ett pris avsett att "uppmuntra de bästa strävanden för mänskligheten såsom ett helt" kunde tolkas som "gynnande någon särskild
nation".
Men inte bara viljan till neutralitet framträder i detta intressanta
aktstycke av år 1914. En något mer aktiv roll framskymtar också i
utlåtandet. Man tänker sig att en samvetsgrann hantering av uppgiften kunde verka "dämpande och utjämnande" på de överdrifter
som nationalismen i samtida litteratur och "makttävlan överhuvud" så lätt kan urarta i. En delning har diskuterats i sammanhanget, dock utan att den politiskt "utjämnande" aspekten av en sådan
operation aktualiserats. Någon tanke på exempelvis en tyskfransk
delning inte ens skymtar. På en lägre, nationell nivå skall vi dock
återfinna vissa argument i denna balanserande anda. Väsentligen
väljer man likväl andra vägar att fullfölja uppgiften i en tid av internationell förbittring.
Denna litterära neutralitetspolitik bör emellertid också ses mot
bakgrunden av nedtecknaren Hjärnes allmänna syn på den västerländska kulturutvecklingen. Denna utveckling utgör i hans ögon en
enhet betingad av ett klassiskt-kristet arv. Hos varje livskraftigt
folk är "den allmänna kulturen en vida starkare makt än dess egen
särskilda insats". 1914 års utlåtande andas insikten att denna övergripande kultur i dessa dagar fördunklas av de nationella manifestationerna; de "allmänt mänskliga syften och livsdrag", som ger ett
diktverk dess betydelse och verkan, gör sig nu tyvärr främst gällande "i utpräglat nationella former och ämnen". Få är de författare
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som förmått förädla sina "nationellt konkreta" ingivelser till klara
och levande uttryck för "verkligen humana åskådningar" — "i likhet, om också ej i jämbredd med de förgångna klassiska tidevarvens
ännu ofördunklade snillen".
Ett sådant perspektiv drar med sig en satsning på den "allmänt
mänskliga" dikten, en satsning som på kortare sikt tjänar neutralitetspolitiken, på längre sikt den västerländska kulturens historiskt
betingade enhet. Men den aktuella litterära situationen inger en
pessimism som också är återblickande. Vi kan, säger Hjärne, inte
gärna dölja för oss själva och andra att man hittills inte lyckats
"hedra någon mästare av obetvivlat högsta ordning". Denna besinning har intressant nog inte sin udd riktad mot Akademiens urvalsinstrument — det är den samtida litteraturen som inte håller måttet.
Utsikterna är inte ljusa att man inom överskådlig framtid ens skall
kunna upprätthålla den "måttstock" man dittills sökt hävda: "De i
vidsträcktare kretsar ryktbara författarnas antal är i det närmaste
uttömt, och det tager sin goda tid, innan nya världsrykten hinna
tillskapas och befästas." Få uttalanden av den akademiska juryn
röjer en så komplett brist på orientering i samtidslitteraturen.
Det första resultatet av denna neutralitetspolitik är 1914 års eniga
förslag: "schweizaren Carl Spitteler". I sitt huvudverk Olympischer Frähling har denne inte bara utbildat en mytologi som vill
uttrycka "en självständig åskådning av världsutvecklingen och
människolivet", med en språkbehandling som är "både klassiskt
mästerlig och schweiziskt nationell". Han framträder också som en
neutralitetens röst — och det genom mer än schweizisk tillhörighet
och diktion: "Skalden höjer sig, vad både form och innehåll beträffar, över tidens motsatser, ställer sig, så att säga, neutral till all dess
bittra och fåfängliga strid."
Men Akademien stannar, liksom övriga prisgrupper, vid att inte
utdela något pris 1914. Och därmed hinner Spitteler, på kort sikt,
förlora sin neutrala position. Redan i 1915 års utlåtande noteras hur
hans politiska uppträdande "väckt den största anstöt i Tyskland och
Österrike". Ett pris nu skulle där "göra ett högst pinsamt uppseen46

de och föranleda misstolkningar av flerfaldig art". Spitteler är dock
inte ensam om att kompromettera sig. Flera föreslagna, "särskilt
fransmännen Bergson, Faguet, Bazin och Bourget, [har] med synnerligen översvallande iver deltagit i den pågående krigspolemiken". I "kanske ännu högre grad" kunde ett val av Romain Rolland
leda till pinsamma reaktioner. Denne hade "genom sina uttalanden
om kriget ådragit sig förbittring icke blott i Tyskland, utan även i
sitt eget fädernesland Frankrike". Också Verhaeren har gett "sina
känslor luft i bittra anklagelser mot tyskarna och deras krigföring".
Sådana förhållanden får visserligen inte ha "något inflytande på
bedömandet av dessa författares vittra skrifter". Akademien kunde
i och för sig anse uppgiften "höjd över allt vad krig och politik heter" och fylla den "å hela mänsklighetens vägnar" på rent litterära
grunder, särskilt då en kandidat närmar sig de nobelska idealen.
Men det blir en fråga om "lämplighet". Om förtjänsterna inte uppväger den "förargelse" valet åstadkommer synes det "ej oberättigat" att besinna Akademiens ansvar som "svensk institution"; den
får inte ådra sig "främmande folklidelsers även ofrivilliga uppeggande mot vårt land".
Det vore, konkluderar man, att gå för långt om man av hänsyn till
neutraliteten "skulle med avsikt och med tillbakasättande av vederbörandes förtjänster undvika att giva årets Nobelpris åt några av de
krigförande makternas undersåtar". Men man har inom Akademien ofta funnit det önskvärt att "de särskilda länderna kunde något så när jämsides komma i fråga" och valen hittills kunde sägas
"ha utfallit i sådan riktning". Den under det första decenniet etablerade rotationsprincipen ges emellertid här en specifik tillämpning i
linje med neutralitetspolitiken: "Särskilt nu synes ett gynnsamt tillfälle vara inne att icke förbise de mindre talrika folken [- - -]."
Det betyder för 1915 års pris den spanska litteraturen. Hjärnes
och kommittemajoritetens förslag är Benito Nrez Galdös, som i de
breda episka byggena Episodios nacionales och Novelas contemponineas framträtt som "en verkligen betydande och i sitt land högt
uppburen författare av manlig, ädel och högsinnad anda". En vä47

sentlig del av Hjärnes plädering ägnas frågan om Galdös har någon
"tendens" och summeras: "Han uppträder icke som partiman, utan
ställer sig på allmän fosterländsk ståndpunkt." Inför spänningen
mellan liberaler och klerikaler i den spanska samtiden strävar han
"att göra rättvisa åt dem båda". Men Galdös hör heller inte "till
dem, som på abstrakt sätt 'ställa problemer under debatt". Konflikterna "söker han åskådliggöra genom en mångfald av skarpt
tecknade karaktärers egendomligt invecklade levnadsöden". Med
tanke på Hjärnes reservationer inför det allmänmänskligas utpräglat nationella yttringar i samtida litteratur är det av särskilt intresse
att Galdös i teckningen av sina spanska gestalter sägs ge dem "någonting typiskt, som gör dem begripligare även för andra läsare än
de med spanska egenheter förtrogne". Hjärne förenar det tidigare
kravet på tendensfri objektivitet med fordran på giltighet ovan nationsgränserna på ett sätt som väl ansluter till den deklarerade neutralitetspolitiken. Kommittebehandlingen belyser samtidigt begränsningen i Hjärnes omdöme — han förbigår den konstnärliga sidan med tystnad. Hallström, som omfattar förslaget Galdös "med
starkare sympati", känner sig manad att avge ett särskilt yttrande
för att belysa hur denna diktning är också "estetiskt högst märklig".
Det förslag kommitten lägger fram 1915 upptar två namn. Priset
för 1914 vill man tilldela Spitteler; man finner alltså förtjänsterna
uppväga den förargelse man ansett sig kunna räkna med. 1915 års
pris vill majoriteten (Hjärne, Hallström och Melin) tillerkänna
Galdös medan en minoritet (Tegner och Karlfeldt) förordar Rolland. Men Akademien stannar för att inte heller detta år utdela något pris. Summan för 1914 fonderas.
Romain Rolland, som föreslagits av Schiick, möter bister kritik i
Hjärnes utlåtande. Det stora verket Jean-Christophe finner denne
trots många förtjänster "något formlöst". Bilden av huvudpersonen "lider för mycket av en fantastisk och vilseledande snillekult"
och den idealism som förkunnas är "en känslornas skepticism och
sofistik". En intressant aversion gäller själva genren, "konstnärsromanen". Eftersom all konst är "ett slags avspegling av livet", reso48

nerar Hjärne, blir en dikt om konst och konstnärer "en avspegling
av en avspegling", där författaren i stället för att gå "omedelbart" in
på "det liv han ändå i sista hand vill skildra" ägnar sig åt "ett slags
allmän och svävande estetisk självbespegling" och i stället för "levande personligheters kraftmätning" förmedlar "ett skuggornas
matta inbördes spel". Det är ett kriterium som sorterar bort mycket
av samtidens diktning med dess så vanliga fokusering av konstnärens problematik.
Utlåtandet 1916 förordar liksom tidigare att 1915 års pris tilldelas Galdös (med samma reservanter till förmån för Rolland) medan
innevarande års pris föreslås delat mellan danskarna Karl Gjellerup
och Jakob Knudsen (nu med Hjärne och Hallström som en minoritet för odelat pris till Gjellerup). Akademien går emot kommitten
på båda punkterna och tilldelar Rolland 1915 års pris "såsom en
hyllning åt den upphöjda idealismen i hans författarskap samt åt
den medkänsla och den sanning, med vilka han tecknat olika människotyper" och ger samtidigt Heidenstam 1916 års pris "såsom ett
erkännande av hans betydelse som målsmannen för ett nytt skede i
vår vitterhet".
Akademiens beslut går egentligen endast delvis emot den uppfattning Hjärne gett uttryck åt. I realiteten agerar man i enlighet
med den neutralitetspolitik han skisserat. I Rollands fall är det bara
fråga om en annan blick för dennes idealism och en annan värdering
av hans människoteckning. Det är ändå ett val av en i viss mån övernationell diktare som i sitt stora romanverk spänner över både tyskt
och franskt utan att försvära sig åt någotdera — och av en pacifist
som i sin schweiziska exil ådragit sig kritik från båda hållen. Den
förbittring "icke blott i Tyskland, utan även i sitt eget fädernesland"
som han väckt kan ju lika gärna åberopas som stöd för hans opartiskhet. Priset till Rolland rimmar i själva verket inte illa med den
policy som lagts upp 1914.
Men det gäller också priset till Heidenstam. Endast skenbart
innebär det att kommittens båda danska förslag förkastas. Som
Anders Österling antyder i sin historik är proceduren ett proviso49

rium i avvaktan på Akademiens ställningstagande till den verklige
kandidaten som i egenskap av ledamot inte togs med i utlåtandet.
Men valet har en innebörd också inom ramen för neutralitetspolitiken. Heidenstam, som föregående år krönt sin bana med den serena
samlingen Nya dikter, är på ett helt annat sätt än Wirsen ville inse en
diktare "i idealisk riktning". Men han tillmötesgår samtidigt de
krav Hjärne formulerat. Valet svarar mot det "gynnsamma tillfälle"
tiden erbjuder "att icke förbigå de mindre talrika folken". Det är
ingen tillfällighet att diskussionen om 1916 års pris rör sig mellan
danska och svenska kandidater. Den neutralitetens kurs man följer
gynnar de mindre nationerna utanför de krigförande blocken och
ger de nordiska litteraturerna en särskild chans. En god del av den
skandinaviska överrepresentationen på pristagarlistan — hela fyra
namn om vi räknar in 1920 års pristagare, Hamsun — sammanhänger med första världskrigets litterära neutralitetspolitik. Facit kunde
rentav ha fått en ännu starkare nordisk accent. I brev till Billing 20
oktober 1916 mobiliserar Tegner denne och K.F. Söderwall inför
det avgörande sammanträdet; situationen är nämligen "så intrasslad att resultatet eljest kan bli fullkomligt orimligt". Ett av alternativen är att det ena tillgängliga priset delas mellan Heidenstam,
Karlfeldt och Hallström, det andra mellan "en norrman, obestämt
vilken" — föreslagna var Arne Garborg och Gunnar Heiberg — "en
dansk, snarast Gjellerup" och "en finne, förmodligen Juhani Aho".
Med skäl finner Tegner att Akademien med ett beslut i den riktningen "skulle i högsta grad kompromettera sig för världen".
När det danska förslaget på nytt aktualiseras 1917 har Jakob.
Knudsen avlidit och kommitten förordar — med fortsatt förbigående av Brandes — delning mellan Karl Gjellerup och Henrik Pontoppidan. Spelet kring detta pris har tecknats mycket klargörande av
Knut Ahnlund, som bland annat visar hur det heidenstamska 90talet här betalar en skuld till inspiratören Gjellerup som blivit en
alldeles avsides figur i sitt eget lands litteratur.
Men frågan kvarstår hur Nobelkommittens ordförande, som inte
har denna tacksamhet att uttrycka, kan anse den obetydlige Gj el50

lerup "i flere väsentliga avseenden" stå framför Pontoppidan. Svaret ger de värdemönster som vi sett manifesterade under Wirsens
epok, mönster som ännu gör sig gällande.
Hjärne försöker förstå den tröstlösa människoskildringen hos
Pontoppidan som ett uttryck för författarens dolda medlidande.
Vad han ändå saknar inför allt detta sysslande med "medelmåttor
eller rent undermåliga varelser", "bundna inom trånga föreställningskretsar och livskrav", framgår av de forcerat förståelsefulla
orden att Pontoppidan "aldrig avsett att fängsla och uppbygga sina
läsare genom skildringar av betydande människor och deras viljekraftiga kamp med livet". Den människosyn och berättarhållning
som kännetecknar den naturalistiskt inspirerade generationen står
Hjärne främmande för. Framställningen i Lykke-Per "betingas av
en sjuklig determinism" och saknar därmed "allmängiltig innebörd". Det är en synpunkt vi känner igen. Men också berättarens
objektivitet bereder bekymmer; "tillbakaträngandet av den egna
personligheten" innebär ju en annan objektivitet än Goetheidealets, här dessutom förbunden med en ingående dokumentation som
går emot kravet på begränsning. Samtidigt som "protokollföraren"
sägs omsorgsfullt dölja "sitt eget personliga deltagande" bemödar
han sig sålunda att "noggrant anteckna [gestalternas] skröpligheter" med en utförlighet tröttande för "den läsare, som helst skulle
nöja sig med några få kraftigt utförda drag". Hjärne lägger emellertid möda på att visa hur den objektive berättaren ändå "röjer sig"
för den uppmärksamme läsaren och lyckas på den vägen rentav lirka Pontoppidan i idealisk riktning. Så utläser han i De Docies Rige
en "omisskännlig, fastän aldrig uttalad indignation, som framtvingar erkännandet av en högre moralisk världsordning".
På ett helt annat sätt känner Hjärne igen sina värden hos Gjellerup, som strävat till en sammanhängande världsåskådning präglad av "vördnad för den mänskliga tillvarons bestämmande andliga
makter, om han också liksom skyggat tillbaka för att hävda personlighetens fulla betydelse och självständighet". Riktningen mot det
ideala ses som själva "nerven" i Gjellerups produktion. På förf atta51

rens pluskonto skrivs också "den öppna brytningen med Brandes":
Gjellerup "kunde ej längre finna sig i den frivola behandlingen av
kärlekens och äktenskapets trohetsplikter". Samtidigt kände han
sig "tillbakastött av de parisiska mönsterbilder, som uppställdes till
den nydanska litteraturens efterföljd". Det är brytningen med naturalismen som nu antecknas på diktarens kreditsida. I stället drogs
Gjellerup "till den tyska klassicismen, vars inflytande bemäktigat
sig hans ynglingasinne, till den grekiska antiken och den forngermanska hjältedikten". Det noteras hur diktaren slutar sin bok
Vandreaaret (1885) med ett idealistiskt credo av Paul Heyse som
han förblivit trogen i 25 år. Det är en signifikativ sammanställning.
Gjellerup tar plats vid Heyses sida som en sentida ättling till tysk
idealism och tysk nyklassicism. Hjärnes smak har rötter i samma
sfär. Här kan alltså den wirsenska epoken med dess efterklang av
tysk idealism och det svenska 90-talet med dess reaktion mot skomakarrealismen förenas i en hyllning till Gjellerup.
Det av världskriget betingade tillfället "att icke förbise de mindre
talrika folken" hade för 1916 och 1917 års priser sålunda utnyttjats
för att utmärka skandinaviska diktare. 1919 fortsatte man på den
linjen genom att till pristagare välja Karlfeldt, som i egenskap av
sekreterare vägrade motta utmärkelsen. Ännu 1920 är samma "tillfälle" för de små nationernas del aktuellt. Priset går det året till
Knut Hamsun för Markens grode, under viss konkurrens från Arne
Garborg. Samtidigt tilldelas den mångårige kandidaten Spitteler
1919 års pris. Kommitten konstaterar "att tiden nu äntligen borde
vara kommen då vi utan betänkligheter kunna ägna ett Nobelpris åt
den frejdade schweiziske skalden". De betänkligheter det gäller är
som vi sett förknippade med Spittelers politiska uttalanden och de
reaktioner som kunde väntas från tyskt och österrikiskt håll. Sådana hänsyn kan nu alltså få falla.
Men världskriget gör sig ännu 1919-20 gällande på ett annat sätt.
Till det förra årets "pristävlan" insänds endast 12 förslag — 1913 var
siffran 28. Krigstidens knapphet på initiativ utifrån leder till att man
i kretsen i ökad omfattning utnyttjar den egna förslagsrätten. 1916
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lägger de kommitterade sålunda själva till fem namn. De avskurna
kommunikationerna har också vållat att man, som det heter 1919,
saknat "åtskilliga arbeten, som kunnat anses behövliga för att understödja förslagsställarnas syften".
De båda pris man utdelade 1920 var ingen självklarhet inom Akademien. Ett energiskt motstånd utgick från Schiick som nu blivit
ledamot av kommitten. Vad Spitteler beträffar kan hans ryktbarhet
endast förklaras "därigenom, att man, som så ofta i Tyskland, förblandat avsikten med den konstnärliga förmågan, tanken med utförandet". Olympischer Frähling saknar "de egenskaper, som utmärka ett äkta epos". Men inte heller Markens grode "fyller måttet för
ett Nobelpris". Romanen är visserligen "ett betydande konstverk"
men både i den och i Hamsuns övriga produktion saknar Schiick
"den kultur, den genomtänkta världsåskådning och den humanitet"
som måste fordras av en Nobelpristagare. Det är som om han urskilt de värderingar som en dag skulle göra Hamsun till nazistisk
medlöpare. Men det sista argumentet bör också sammanställas med
hans samtidiga plädering för Georg Brandes vars "världsåskådning
ej ansetts vara av den 'ideala' karaktär, som fordras av en Nobelpristagare":
Enligt min mening har Akademien tolkat ordet "idealt" alldeles för
snävt, och massor av världslitteraturens storverk skulle med denna hittills följda tolkning icke hava kunnat belönas, om de lagts fram för Akademien. Att förneka en man som Brandes, vilken under hela sitt liv varit
inbegripen i kamp för ideer — att förneka honom "idealitet", synes mig
trångt, och man behöver blott läsa Brandes' sista böcker om världskriget för att finna, huru varm han kan bliva för en ideal och på rätten grundad världsordning.

Schiick vill i det perspektivet särskilt uppmärksamma Brandes' arbeten om danska författare, där denne i kraft av sin "överlägsna stilkonst", "fina smak" och "psykologiska skarpblick" framstår "icke
blott såsom nordens obestridligen främste författare inom sitt fack,
utan ock såsom en av Europas mest betydande, jämförlig endast
med de bästa franska kritikerna". Schiick tillägger: "Någon brist på
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'idealitet" har man veterligen inte förebrått dessa arbeten.
Den andra kandidat Schiick för fram, Grazia Deledda, uppfyller
också hon det nobelska kravet: över allt vad hon diktat "ligger utbredd en slöja av skär poesi, av ädel, vemodsfylld humanitet och
medkänsla för det mänskliga". Schiick argumenterar på det sättet
inom ramen för testators avsikter; han menar bara att de tolkats alltför snävt i tidigare praxis. Vad han i realiteten går emot är den wirsenska uttydning av begreppet "idealisk" som uteslutit samtidens
mest betydande diktare, från Tolstoj till Ibsen. Det han däremot i
sin tolkning kräver för att ett litterärt verk skall komma i fråga är
"genomtänkt världsåskådning" och "humanitet". Och det återfinner han inte i Markens grode.
Neutralitetspolitiken bedrivs också på en lägre nivå än den internationella. Vad som då står i fokus är den språkliga och politiska
rivaliteten inom än Finland, än Spanien. En gång på gång föreslagen
finskspråkig kandidat, Juhani Aho, föranleder 1917 en balansakt i
Hjärnes utlåtande. En författare som skriver på finska bör "icke
utan särdeles starka skäl" sättas före "en finländsk skald på svenska
språket" och han har därför föreslagit också "den å ömse sidor om
Bottenhavet högt värderade skalden Bertel Gripenberg". Här återfinner vi alltså tanken på delning som ett instrument för en neutral
hållning till en spänningsfylld situation, kanske också som ett sätt
att "dämpa" motsättningarna, som det hette i 1914 års deklaration.
Följande år ställs saken på framtiden, eftersom båda författarna är
"starkt påverkade av tidens olyckliga förhållanden" i sitt fädernesland. Inbördeskriget gör nu också för finländskt vidkommande anspråk på en restriktiv litterär neutralitetspolitik.
En besläktad synpunkt anläggs på den katalanske författaren
Ängel Guimerå y Jorge, föreslagen alltsedan 1907; Hjärne finner
1917 att "en författare på det äldre och hävdvunna litteraturspråket
antingen bör sättas vid hans sida eller först prisbelönas": "Det vore
skada, om Akademien, även emot sin avsikt, skulle såra den ömtåliga kastilianska nationalkänslan."
1919 upprepas för såväl Ahos som Guimerås del uppfattningen
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att "ingendera av dem borde prisbelönas framför någon författare,
som diktat på det ifrågavarande landets tidigare kulturspråk". Skälet ges med ord som väl sammanfattar detta skedes policy. Akademiens prisutdelning bör inte, skriver Hjärne, "för såvitt det kan förutses och förebyggas, giva anledning till ytterligare skärpande av
sådana nationella motsatser, som uppenbart äro till men för Nobelstiftelsens allmänna fredsfrämjande syftemål".
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1920-TALETS NOBELKOMMITT

Per Hallström (ordf.)

Erik Axel Karlfeldt

Henrik Schiick

Anders Österling

III. "Vidhjärtad humanitet" (1920-talet)

Det som på ett olyckligt sätt präglat det första skedets arbete med
litteraturpriset är den trånga, litteraturstrategiskt betingade tolkningen av begreppet "idealisk". 20-talet betyder en avgörande brytning med Wirs&is epok på den punkten. Den som går i bräschen för
en friare uppfattning är Henrik Schiick. I sitt inlägg i diskussionen
om Hamsun 1920 hävdade han som vi sett att Akademien tolkat
ordet "alldeles för snävt" och att dess hittillsvarande tolkning skulle ha uteslutit "massor av världslitteraturens storverk". I samma
andetag efterlyste han i Hamsuns produktion "den kultur, den genomtänkta världsåskådning och den humanitet" som måste fordras
av en Nobelpristagare. Det är den linjen han fortsätter i en avgörande kraftmätning mellan äldre och nyare värderingar 1921.
Tvisteämnet är Anatole France som avfärdats redan 1904 för sitt
"gäckande, isiga hån" och inslagen av "anstötlig erotik". Något av
det finns kvar när författaren till kommitteutlåtandet, Harald Hjärne, placerar honom i en annan antik tradition än den "allvarstyngd[a] idealism" som börjar hos Platon och kan följas in i samtiden. Hos France är det fråga om en mer frivol antik: "Med några
stänk från aristofanisk humor, från de enklare formerna av sokratisk ironi och av den yngre akademiska skolans skepticism, har han
då och då sökt vila ut i Epikuros' lustgård." Den traditionen leder
över Petronius och medeltidens vagabonderande klerker till "l'esprit
gaulois" — och för en produkt av den strömningen är, trots allt mästerskap, Nobels "idealiska" pris "icke avsett". Hjärnes "idealiska"
argument stöds av ett politiskt: clarteisten France har "i sin pacifistiska iver låtit draga sig rentav över gränsen till bolsjevismen". I
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stället för denne föga nobelske kandidat föreslår Hjärne John Galsworthy till priset. I det förslaget instämmer övriga kommitterade —
utom Schiick.
I ett särskilt yttrande pläderar Schiick för France som "en verklig
humanist", vars bildning "genomsyrat hela hans väsen och givit honom en bred, human och förstående syn på livet":
Det är sant, att han är en skeptiker, och de, som äro nog lyckliga att hava
funnit svaret på tillvarons gåtor, kunna ju anse detta såsom ett fel, såsom
något, som strider mot Nobelstiftelsens skyldighet att värna om idealismen. Men Anatole France har aldrig varit en dådlös tvivlare, som med
likgiltighet sett, huru rätt och mänsklighet trampats under fötterna. I
Dreyfusprocessen stod han i främsta ledet bland dem, som försvarade
rätten mot en vilseledd chauvinism och mot militär kastanda, och under
det sista stora kriget har han varit en bland de få bemärkta män, som icke
låtit undfalla sig ett hatets ord.
Schiick hävdar samtidigt att France svarar mot det "idealiska" kravet om man inte fattar detta alltför snävt:
Men även Anatole Frances författarskap, sett såsom en helhet, måste
betecknas såsom idealistiskt, så vida man ej begränsar termen inom några konfessionella skrankor. Det utgör en reaktion mot Zolas naturalism,
och mot dennes jordbundna verklighetsanalys sätter Anatole France
upp den historiska traditionen, inför på nytt romantik i litteraturen, visserligen ej den gamla, men en ny och kanske mera äkta. Han söker i varje
fall att förstå de olika tiderna, att förklara och därför ock att förlåta. Måhända är detta icke den högsta idealismen, men det må ursäktas mig, om
jag ej underskattar den, ty den är även min.
Det är en viktig deklaration. Det blir i fortsättningen mycket svårt
att hävda ett idealistiskt krav med "konfessionella skrankor" gentemot en sådan mer generellt formulerad humanistisk åskådning.
Den skickliga argumentationen drar på samma gång upp nya, mindre stränga gränser, detta med särskild appell till 90-talet som nu
trätt in i Akademien. Udden mot naturalismen och erinran om
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Frances nya, "mera äkta" romantik och satsning på "den historiska
traditionen" kunde väcka anklang i kretsen. Tillsammans med en
vältalig plädering för France som "det moderna Frankrikes största
stilist" lyckas detta försvar för en idealist i en vidare mening vända
opinionen. Svenska Akademiens val för 1921 blir Anatole France
"såsom ett erkännande av hans lysande författarverksamhet, präglad av ädel stilkonst, av vidhjärtad humanitet, av behag och franskt
lynne". Det för framtiden betydelsefulla ligger i orden "vidhjärtad
humanitet". Det innebär en ny och mer generös fattning av testamentets föreskrift.
Den nya tolkningen slår igenom följande år i den argumentation
som för Jacinto Benavente fram till ett pris. Dennes syn på världen
"präglas av humanitet", heter det i granskningen av hans dramatik.
I prövningen utifrån testators krav konstateras att denna konst är
"strängt objektiv" — och med det åsyftas att han inte angriper några
"värden, varpå mänskligt liv är byggt". Benavente har "en visserligen ofta skeptisk och kritisk, men i botten human syn på sina bröder och systrar, och förlöjligar han deras ytliga konventionalitet, så
sker det i hälsans och framtidens intresse".
Denna prövning utifrån "humanitetens" kriterium ligger sakligt
sett långt från den wirsenska. Det märkliga är att resonemanget tonas ner genom att placeras efter den konstnärliga avvägning som
redan summerats i ett förord för Benavente. Det är först avslutningsvis man skrider till en granskning av "verkens ideella riktning" i syfte att säkra, som det heter i slutklämmen, att här "icke
föreligga några hinder mot att utmärka honom".
Men också i ett annat hänseende röjer kommittén en ny orientering. Inför valet mellan Yeats och Benavente är den angelägen att
"bedöma det oss mera främmande, icke blott efter våra egna krav,
utan efter dess förutsättningar och efter vad vi kunna ana oss till att
det betyder, där det skapats, och där tradition och kultur hjälpa till
vid tillägnandet av verkens innehåll och form". De konstnärliga
domsluten dikteras visserligen alltjämt, som vi skall se, av en klassicerande estetik. Men man visar samtidigt en begynnande insikt om
59

sin egen begränsning; man ser faran att det för hela världen avsedda
priset småningom inskränks till en mindre krets "om vår större eller mindre lätthet i tillägnandet av de olika folkandarnes egenart får
spela med i avgörandena". Mitt i sin estetiska begränsning uttalar
1922 års kommitte här tankar av relevans för Nobelprisets framtida
roll i ett vidare internationellt sammanhang.
Bakom denna nyorientering ligger en kraftig föryngring av Akademien. Dess sekreterare är sedan 1912 Erik Axel Karlfeldt. Vid
hans sida återfinns Per Hallström som 1922 — efter Hjärnes bortgång — inleder ett kvartssekel som Nobelkommitténs ordförande.
Det övriga 90-talet, som Wirsen lyckades utestänga, har nu för
länge sedan trätt till, Verner von Heidenstam 1912 och Selma Lagerlöf 1914, förstärkt med kännare som Henrik Sch-ack 1913 och
Fredrik Böök 1922, den senare med stark förankring i särskilt
Heidenstams 90-tal. I kommittén återfinner vi 1921, utom Hjärne, Karlfeldt, Hallström, Schiick och Anders Österling, som 1919
efterträtt K.A. Melin i Akademien.
En glimt av hur man inom Akademien kunnat uppfatta personkonstellationen som mer öppen för djärvare satsningar ger ett brev från
Heidenstam till Schiick 16 december 1921. Han fann "det psykologiska ögonblicket" inne att gemensamt föreslå Brandes till pris och
mönstrade styrkorna: Schiick, Karlfeldt, "Selma", Österling, Hedin,
Noreen och han själv gav sju "antagligen säkra", medan kategorin
"kanske villiga" omfattade Bildt, Hallström — och Nathan Söderblom, "såframt du, som är teologie hedersdoktor, slår upp lagen och
evangelierna och talar med honom". Dessvärre var "det psykologiska ögonblicket" förbi. Schiick var redan på väg bort från den tanke
han framfört 1920. I kommitten betonade han 1922 att Brandes' senare stora arbeten, vars vetenskapliga halt han fann "bristfällig", "för
honom i hög grad försvagade det krav på erkännande som han eljes,
med tanke på Brandes mycket tidigare glansfulla studier i dansk diktning, gärna skulle velat ge honom".
Denna nya akademi tycks alltså städa ut och vädra efter Wirsens
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epok. Borta är nu alla krav på en teistisk gudsuppfattning och en
livs- och samhällssyn i linje med Boströms tänkande. I fråga om sin
estetiska uppfattning är Akademien däremot mindre radikal. I högre grad än man skulle vänta har de 90-talsförfattare som nu intagit
scenen alltjämt band till en klassicerande syn på litteraturen. Signifikativ är den återkommande formeln "den stora stilen". Uttrycket
skymtar redan bakom priset till Hamsun för "hans monumentala
verk Markens grode" men formuleras uttryckligen de följande
åren
Själva termen går tillbaka på den lilla skriften Peri hypsous från
första århundradet efter Kristus men har i sen tid särskilt förknippats med Goethe. Hos Novalis möter uttrycket "der grosse Stil der
Darstellung, den man mit Recht an Goethe so sehr bewundert".
Hallström talar också i en essä om Goethes "senare monumentala
stil". Men det Goetheideal som varit riktmärket under det första
skedet vidgas under 1920-talet till att omfatta "den klassiska realismen" under 1800-talet, med en höjdpunkt i den tidigare förskjutne
Tolstoj. Akademiens estetik denna tid befinner sig på samma gång i
tyst förbund med klassicerande strävanden i tjugotalet överhuvud,
såväl i svenskt konstliv som ute i Europa.
Mellankrigstidens arbete med litteraturpriset kommer på det sättet att präglas av en mer generös fattning av villkoren. Hand i hand
med en friare tolkning av det "idealiska" kravet går en rymligare
uppfattning av den klassicitet man fortfarande väntar av en pristagare. Förändringen, särskilt vad gäller fordran på "idealisk" riktning, framgår vid bedömningen av Thomas Hardys, Johannes V.
Jensens och George Bernard Shaws författarskap. Hardy aktualiseras vid 20-talets början men märkligt nog inte 1921, det år när kommitten föreslår John Galsworthy till priset. Schiick reserverar sig
som vi sett. Galsworthy är i hans ögon "en god andra klass författare, men knappt mera". Själv har han föreslagit Shaw och Wells men
"blott för att dessa författare skulle komma under omprövning" —
hans egen kandidat är ju France. Intressant är att inte heller Schiick
har Hardy i tankarna. (Och Joseph Conrad är överhuvudtaget ald61

rig aktuell i Nobelprissammanhang.) Hardy figurerar däremot i
1922 och 1923 års prövning.
11910 års wirsenska domslut var det närmast den bittra determinismen och "en sällsam avoghet mot Gud" som fällde Hardy. Kort
därefter ägnas denne sakkunnigutlåtanden av de båda företrädarna
för den yngre författargenerationen, Karlfeldt 1912 och Hallström
1913. Karlfeldt ser bilden av ödets grymma lek med gestalterna under ett högre perspektiv där Aischylos och Schopenhauer finns
med. Det är tydligen ur den synpunkten han myntar termen Hardys "pessimistiska idealism", som kunde tyckas öppna vägen till ett
pris i Nobels anda. Ett av författarens verk, Tess of the D'Urbervilles, tillskrivs också "internationell giltighet". Hardy har här,
menar Karlfeldt, "av sitt varma hjärtas tillskyndelse, gett ett för sin
tid anpassat och fulltonigt uttryck åt upproriska tankar, som — trots
alla teodiceer — genom alla tider skola sysselsätta den kvalda mänskligheten". Men det blir "för mycket av jämmerligheten" i Jude the
Obscure där oppositionen "mot tingens ordning och ordnare" vrålar sig "hes till ingen nytta". Hardys spleen "hindrar honom att se
det inre sammanhanget i det som sker, de andliga trådar, som leda
människorna, även då de tyckas enbart vara slumpens marionetter". Men det är till sist inget brott mot idealistisk doktrin det gäller.
Karlfeldts kritik siktar snarare till en begränsning i människosynen
med konstnärliga konsekvenser: "[- - -] med införandet av slumpen
som en evigt gäckande makt, springer en hel del av den psykologiska karaktärsteckningen sönder."
Denna förskjutning av kritiken i riktning mot konstnärligt avgörande faktorer är ännu tydligare i Hallströms mer negativa bedömning av 1913. Denne tror i och för sig att litteraturhistorien kommer
att fatta sig tämligen kort om "det skede av pessimistisk realism,
vars förnämsta engelska företrädare är Thomas Hardy". Men "härmed är icke den filosofiska pessimismen utdömd". Vad Hallström
vänder sig mot är snarast den roll slumpen tilldelats. Svagheten i
"Hardys tragiska mekanik" ser han med Karlfeldt i "tillfällighetens
olycksbringande makt":
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Ödet må göras blint, det kan ännu bevara sin anständighet, men förfaller
det till småaktig kitslighet, medan tragediernas hjältar lida av obotlig
drumlighet och slarv, då är all fläkt borta ur dikten. Vad skall man tänka
om folk som gång på gång förstöra allt för sig genom att komma för sent
till tåg, ta fel på kyrka, när det gäller deras giftermål, anbringa sina brev
under dörrmattor, tiga just när det gäller att tala, ehuru annars sällan
o.s.v.? Kan något samhälle bära ansvaret för dem, och kan någon värld
inrättas så att deras advokat blir nöjd och glad.
Inte nog med att det hos Hardy brister i "motiveringen", så i "motiveringen för det elände" som framkallar anklagelserna mot skickelsen och samhället. Ödets nycker saknar också verkliga dimensioner. De får "en futtighet" som "icke är räddad in i det tragiska".
Förskjutningen i riktning mot konstnärliga överväganden börjar
alltså omedelbart efter epoken Wirs&I och är ett faktum i tidigt 20tal när Hallström återkommer till Hardy i sina sakkunnigutlåtanden 1922 och 1923. Det är nu aldrig tal om att pessimismen eller
utrymmet för slumpens spel i och för sig skulle demeritera för ett
pris i "idealisk" anda. Det är fråga om den poetiska halten hos produkterna från Hardys "olycksfabrik":
Man kan gott erkänna hans stilistiska mästerskap, hans säkra skildringsförmåga av natur och mänskligt liv i naturen, och hans energi i att måla
världen, som han ser den. Men hans blick på världen i det hela är förvriden, och detta lyte kommer hans fantasi att förvrida karaktärsteckning
och ödesförlopp. Det blir icke sann dikt han ger, och det blir i längden en
hopplöst tröttande och förstämmande och därigenom poesilös dikt.
Med hänvisning till detta utlåtande finner sig också Schiick "förhindrad att rösta på Hardy". Karlfeldt går emot sina båda kolleger
i kommittén i ett särskilt yttrande:
Då jag för egen del måste tillerkänna Thomas Hardy monumentala förtjänster som skildrare av engelskt land och lynne och är övertygad om
att ett förbigående av honom skulle i England framkalla ett missnöje
och en förstämning, som jag icke vågar anse oberättigade, vill jag, även i
anseende till att den betydligt yngre Yeats framdeles synes kunna ifråga63

komma, tillråda Akademien att tilldela Hardy årets Nobelpris i litteratur.

Även Österling finner, med all uppskattning av Yeats' förtjänst,
"rättvisa och lämplighetsskäl" tala för att ge företräde åt "den äldre
diktaren, vars insats i engelsk litteratur även torde vara av större
betydelse". Han vill också framhålla att han uppskattar det poetiska
värdet hos Late Lyrics and Earlier "mycket varmare" än den sakkunnige, och att han sätter Hardys lyrik överhuvud lika högt som
de "mera allmänt uppmärksammade" romanerna. Akademiens majoritet stannar emellertid för den yngre diktaren. Fem år senare är
Hardy död.
När man verkligen aktualiserar kravet på "idealisk riktning",
nämligen inför Johannes V. Jensen 1925, gäller det närmast den
fordran på en humanistisk åskådning som i Schiicks uttalanden
hade ställts mot en äldre "alldeles för snäv" tolkning av testamentet.
Kommittens värdering utgår från Sven Södermans sakkunnigutlåtande som, refererar Hallström, ger "livligt erkännande åt den elementära kraften i diktarens fantasi och framställningskonst och åt
styrkan i hans personlighet". Men dessa kvaliteter har, fortsätter
sammanfattningen, "odlats på bekostnad av estetisk smak och, vad
värre är, av den humanitet som för mindre ensidigt materialistiska
dyrkare av utvecklingen än Jensen står som ett av dess dyrbaraste
förvärv". Nyckelordet är "humanitet" — det är prismotiveringen av
år 1921 som nu slår igenom redan i den sakkunniges argumentation.
Kommittén ansluter sig till omdömet och ställer frågan om "den
idealitet, som enligt Nobelprisets syften bör krävas av diktaren,"
alls finns här. Man medger att Jensen "sällsynt konsekvent" tillämpat "en ide, som för honom betyder människosläktets fullkomnande", nämligen "darwinismens livsuppehållande naturliga urval".
Liksom Schiick i hans försvar för Brandes noterar man på det sättet
en förtjänstfull inriktning på ideer. Det är heller inte frågan om att
som på Wirs&is tid diskvalificera en kandidat på grund av materialism och darwinism i och för sig. Det är i stället denna åskådnings
närmare framtoning och konsekvenser för människosyn och ge64

staltning det gäller. Den darwinistiska iden omfattas här "av ett
temperament som med orgiastiskt jubel hälsar var våldsam akt i
kampen". Men det är, markeras det, "ett långt steg mellan att erkänna denna hårda lag och att anamma den som den mest hänförande
uppenbarelse ur livets mysterium, som förunnats människan":
Det trampar helt enkelt ned sådana värden som ädelmod, storsinthet,
misskund, och medvetet eller omedvetet godkänner det grymheten.
Man torde ha svårt att försvara som ideell i vanlig bemärkelse en åskådning som bringar sådana frukter [- - -].

Men grundsynen tillskrivs alltså återigen — som i fallet Hardy —
konsekvenser för den konstnärliga gestaltningen. Jensens på vissa
områden överlägsna talang blir "inskränkt genom själva sin förkrympning av mänsklig känsla, och konstverken blir lidande därpå":
Den stora diktens plastiskt fasta och runda gestalter springa icke fram ur
sådan trånghet, mot en sådan bakgrund av hård teori och utmanande
förkunnelse; i stället uppträda gärna abstraktioner som genom överdrivet liv i rörelserna söka dölja, att de äro tunna. Kompositionen kommer
till att sakna lugn, jämnmått, fullständighet och klarhet.

Också "med ansenliga anlag till psykologisk intuition" står diktaren "med ett fattigt stoff"
ty han har på förhand strukit det mesta som ger rikedom åt mänskligt
själsliv; han erkänner ju som äkta endast vad som ligger på den raka utvecklingslinjen från gorillan till den naturvetenskapliga seminaristen.
Allra värst ter sig den humor, som på sådana villkor söker existera; den
blir till rent av kannibalisk gourmandise i det ohyggliga. Tydligast framträda alla dessa drag i författarens centrala verk, hans försök att i sin
anda dikta den mänskliga utvecklingens epos.

Det är Den lange Rejse som här brännmärks. Ett visst erkännande
ges däremot åt Himmerlandshistorier som med sina för författaren
typiska brister i komposition och psykologi ändå hör "till det star65

kaste i modern dansk skönlitteratur", även om den inte "i plastisk
storhet och andlig mogenhet" kan mäta sig med Jakob Knudsens
mästerverk. Högst står Jensen i "den genre av naturupplevelser,
som han kallar Myter".
Genom argumentationens uppläggning stannar man alltså inte
vid att finna ett pris "uteslutet, om man det ringaste betonar kravet
på ideell läggning" — 20-talskommitt&H starkaste markering i denna fråga. Man granskar också åskådningens konstnärliga konsekvenser och "tvekar" utifrån dem att tillmäta Jensens produktion
"ett tillräckligt estetiskt värde för att försvara ett Nobelpris".
Tolkningen av den "idealiska" inriktningen som "humanitet"
återfinner vi också i bedömningen av George Bernard Shaw. Hos
denne i Wirsens ögon alltför "brutale" författare ser 1924 års utlåtande "oförbränneligt ung idealitet, högt allvar, frisk och äkta
mänsklighet, godhet, ja, till och med finhet". 1926 utvecklas detta
ytterligare: "under lustigheten och sofistiken" finns "ett allvarligt
och brinnande uppsåt, högtsträvande nog i sin iver att frigöra andarna från traditionellt osjälvständiga begrepp och traditionellt
oäkta eller halväkta känslor". I synpunkten att en sådan frigörelse
kan vara "högtsträvande" ser vi avståndet till den wirsenska doktrinen. Men Shaws kritiska synpunkter kompletteras av "människokärlek", en "värme" som låtit honom, "trots alla sina rationalistiska
härjningståg i mänskligt själsliv", behålla "en i sin kärna idealistisk
och human grundåskådning". Prismotiveringen när Shaw omsider
1926 tilldelas 1925 års pris talar just om hans "av både idealitet och
humanitet uppburna författarskap".
Omdömena om Jensen och Shaw rymmer samtidigt en estetik
som har vissa förbindelser med det första skedets — kravet på "den
stora stilen". Kritiken mot Jensen för avsaknad av "plastisk storhet", "den stora diktens plastiskt fasta och runda gestalter" och
kompositionens "lugn, jämnmått, fullständighet och klarhet" röjer
förbindelserna med en klassicerande litteratursyn i Goetheidealets
närhet.
Tydligast framträder 20-talets krav i den hallströmska kommit66

tens till sist negativa dom över Shaw 1924: "Han föraktar varje ansats till 'den stora stilen', vars värdighet och allvar utmana hans komiska fantasi, och vars poetiska lyftning för honom ter sig som idel
lögn."
I Saint Joan kan huvudpersonens öde "icke helt förlora sin stora
stil", anser man, "hur ängsligt Shaw än undviker allt pathos":
"Jeannes renhet, mod, naiva höghet och hjärtestorhet återfinnes
hos krönikespelets hjältinna, utan att alltför mycket störas av den
framfusiga fritalighet, utan vilken hon aldrig skulle ha adopterats av
Shaws fantasi." Förutsättningar för ett pris finns väl också i ett "tragiskt grepp" som lyfter fram "det ödesbestämda" i martyriet —
"hennes lott är all storhets lott". Men ambitionen att göra också
domstolen i Rouen rättvisa har förvandlat "den naivt fromma
Jeanne till en farlig kättare", "en protestant före reformationen,
som måste slås ned av kyrkans lydiga söner" — allt med resultatet att
stycket "verkar logiskt torrt och har för litet dramatisk halt". Också stridiga syften av annat slag hindrar huvudgestaltens "höghet"
att genomföras på det konstnärliga planet: "splittrat som det hela är
mellan ironisk komik och omedelbar gripenhet" misslyckas stycket med att nå "egentlig storhet och skönhet" — "blandningen är för
oharmonisk". Kompositionen kunde som nyss hos Jensen sägas
sakna "lugn" och "jämnmått".
När man i utlåtandet 1926 ändå resonerar sig fram till ett pris åt
Shaw sker det alltjämt utifrån uppfattningen att hans produktion
inte erbjuder "dramatiska mästerverk, om man mäter efter konstartens strängare mått". Men man är medveten om att man står "inför något ganska nytt, som i mer än vanlig mån måste bedömas efter
sina säregna förutsättningar, oberoende av dramatikens utveckling
tills dato":
Det nya ligger icke så mycket i byggnad och form, som raskt och bekymmerslöst hämta scenisk effekt ur en icke vidare kräsen, men sällsynt frisk
och vaken teaterkultur; det består i den omedelbarhet, varmed ideerna
omsättas till handling, och framför allt i egenarten hos det lynne och det
intellekt son; här yttra sig nästan exempellöst direkt och obundet.
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Detta lynne, bland "de livligaste och kvickaste som överhuvud
kunna uppletas i litteraturen", och detta inom sina gränser ovanligt
rörliga och skarpa intellekt vill i sin stridsglädje "vända upp och ned
på gängse föreställningar, omvärdera och förbluffa": "I denna
idrott bekymrar sig diktaren så litet om sin värdighet, att hans gladiatorskamp för ett ytligt betraktande kan erbjuda icke så få likheter med clownens göra."
Utlåtandets författare försöker på det sättet vidga sin förståelse
bortom det stora dramats "strängare mått" och göra rättvisa åt en
ny, vig och oförskräckt teaterkonst, som inte bekymrar sig om sin
"värdighet". Det som motiverar denna tänjning av normerna är det
"allvarliga" och "högtsträvande" uppsåtet bakom de medel som
medvetet utnyttjats för att "fängsla och vinna" en modern publik.
Man konstaterar att Saint Joan "står rätt ensam som förkunnelse av
heroism i en mot all äkta heroism föga gunstig tid" men också att
åtskilligt övrigt i Shaws verk "som tett sig som blott utmanande lek,
på bottnen har något av samma allvar som fått sitt högsta uttryck i
Saint Joans hjältedikt". På samma gång som man här argumenterar
för diktarens ideella grundsyn drar man alltså fram det heroiska allvar som hör "den stora stilen" till.
Viktigt är att opponenten mot de snäva gränserna för det "idealiska", Henrik Schiick, i väsentliga avseenden delar de övrigas konstuppfattning (utan att dock tala om "den stora stilen" ). I pläderingen för Grazia Deledda, som han 1920 ställer mot kommittemajoritetens Hamsun, är det just det "plastiska" idealet han igenkänner.
Hennes skildring av den sardiska naturen har "en åskådlighet" till
vilken Schiick "funnit få motstycken"; "likaså plastiska äro hennes
folklivsbilder". Den flärdfria framställningen är "nästan homeriskt
enkel": "Språket har ofta något av marmorns kyska och ädla skönhet." Här sammanstrålar två egenskaper som han hyllar i likhet
med kommitten i övrigt: enkelhet och plasticitet. Men också kravet
på kompositionens "fullständighet" kan Schöck instämma i. Han
medger att flera av Grazia Deleddas romaner lider av felet att sakna
avslutning"; det gäller dock inte de även i det avseendet
"egentlig
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"fulländade" romanerna La via del male och Elias Portolu, som han
föreslår till pris.
Schiicks lansering av Grazia Deledda sker på det sättet inom ramen för en i väsentliga stycken gemensam litteratursyn. De motsättningar som till sist kvarstår när hon 1927 förs fram till (1926 års)
pris gäller snarare själva tillämpningen av kriterierna. Hos Hallström är det sålunda invändningar mot bland annat en trevande
komposition "utan inre enhet" som gör det omöjligt för honom att
tillmäta denna romandiktning "nog högt värde att uppbära ett Nobelpris" medan Karlfeldt, följd av Schiick och Österling, är beredd
att "till stor del instämma" i kritiken men vill lägga accenten på författarinnans "bästa egenskaper" i framför allt "hennes senare förfinade och fördjupade diktning": "hennes ideella uppfattning av livet
och dess sedliga problem, hennes medkänsla för de lidande, hennes
fina psykologi" och — vilket från den aktuella synpunkten är mest
intressant — hennes "mjuka och harmoniska stil" och förmåga till
"målande" skildring. Prismotiveringen tar mycket riktigt in nyckelbegreppet nyss — "plastisk åskådlighet".
Med denna "den stora stilens" estetik kan man 1924 identifiera
Wiadyslaw Reymonts Bönderna som "storstilad och bestående
konst", ett prosaepos av inte bara "nationell typiskhet" — "genom
stor och enkel framställning" når verket "till drag av typiskhet för
en hel folkklass, ja till allmänmänskligt intresse". Däremot är man
med denna klassicerande estetik främmande för de nya strömningarna i den samtida europeiska litteraturen. Vi skall se flera exempel
på det mot slutet av perioden. Men först skall vi granska två valsituationer — 1922 och 1928 — där den aktuella estetiken kastar ljus
över ställningstagandet.
År 1922 står man i det svåra valet mellan William Butler Yeats och
Jacinto Benavente, jämförliga "blott i litterärt värde". Båda håller
på sitt sätt måttet vid en granskning utifrån "den stora stilens" kriterier. Yeats presenteras som "lyriker, icke blott i sina delvis för
dunkla men delvis rent av tjusande poem" (mer sägs inte om den
rent lyriska produktionen) "utan även i sin dramatik". De tidigare
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dramerna hänför också "genom lyrisk skönhet, musik och känsla":
Sträng och fast gestaltning, egentligt dramatiskt liv är där icke hans sak.
Den stora stilen söker han i sina irländska sägnspel och uppnår den bäst
i The Kings Threshold, men egentligen verkar han även då mera genom
tankarnes djup och finhet och känslans betagenhet än genom kraften
och åskådligheten i ödenas gestaltning.
Yeats' diktning uppvisar på det sättet bara i begränsad utsträckning
"den stora stilens" kännetecken "kraft och åskådlighet" med "sträng
och fast gestaltning". Men kommittens konstnärliga ideal lämnar
betydande utrymme också för en lyrisk hållning. Här lyder det
motsvarande kravet enkelhet och upphöjd folklighet; invändningen att Yeats' poem är "delvis för dunkla" är signifikativ. En fingervisning om det klassicerande i denna poetiska smak har vi redan
sett: "homeriskt enkel". Man finner också hos Yeats "ett ensamtstående litet mästerverk" som svarar mot kravet, nämligen Cathleen
ni Hoolihan — "enkelt och skönt som en blomma, folkligt i den bästa bemärkelsen på samma gång som konstnärligt utsökt". Omdömet om Yeats' senare verk tar fasta på strävan till stor stil men noterar att den emotionella "kraft" som hör den till ändå saknas:
Hans senare, på sitt sätt mycket märkliga försök att skapa en arkaistiskt
sträng dramatisk konstart bär prägeln av kamp; den enkla och höga stil,
han letar sig fram mot, hör hemma i tragediens ursprung i dans och sång,
men ger knappast rum ännu åt de fria, kraftiga hjärteslag som väl äro det
väsentliga i den vuxna tragediens väsen.
Nu tjänar accentueringen av det lyriska i Yeats' dramatik också syftet att etablera en effektiv kontrast mellan honom och Benavente,
som är "helt och hållet dramatiker". Den senares seriösa dramatik
går man snabbt förbi, dock med den viktiga markeringen av författarens objektivitet. "Tendens" är som vi minns diskvalificerande
just ur den synpunkten. Benavente är mycket riktigt i "sina allvarliga stycken" en "dramatisk sedeskildrare av objektiv, klar och logisk
läggning, icke profet och förkunnare". Men det är i komedien
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Benavente hör hemma. Också här urskiljer man en mot objektiviteten svarande balans:
Den skepticism och bitterhet, varför en del kritiker i hans hemland fördöma honom, tyckes oss, som fått gommen härdad med så mycket
beskare drycker, alls icke våldsamma, utan snarare egenartade genom
måtta och jämvikt. Benaventes syn på världen, klar och fast, som den är,
präglas av humanitet, ett väl så gott tecken på styrka hos en diktare som
vilda åthävor och förkrossande ord. Överhuvud är det den styrka, som
yttrar sig i enkelhet, i säker begränsning, i naturlighet och framför allt i
gratie, som ger det förnämsta värdet åt Benaventes konst [- - -].
Vid sidan av det nyligen introducerade nyckelbegreppet "humanitet" återfinner vi här "den stora stilens" kännetecken "måtta och
jämvikt", "enkelhet", "begränsning" och "naturlighet", allt i förbindelse med "styrka". Lite förvånande är den plats "gratie" får i
sammanhanget. Men det visar sig att den egenskapen mycket väl
låter sig infoga i "den stora stilen": "Gratie, med allt vad däruti ligger av mognad och harmoni och [- - -] kraft, är en estetisk kvalitet av
hög rang och därför också sällsynt." Det är utifrån denna synpunkt
Benavente kan inordnas i en spansk tradition med "Lopes och Calderöns lustspel" som de stora företrädarna, en tradition kännetecknad inte främst av "dialogens spiritualitet och lätthet": "det är hela
rörelsen i styckena som efter oskrivna regler präglas av ett egendomligt behag." Det är "denna oskattbara arvedel" Benavente "förmått göra till sin".
I det slutliga valet mellan de ojämförliga storheterna Yeats och
Benavente stannar man för den senare av snarast pragmatiska hänsyn, med tanke dels på "Nobelprisens geografiska fördelning", dels
på tillfället att här efter "grundlig eftertanke" utmärka "kvaliteter,
vid vilka vi icke äro mycket vana, och som icke omedelbart fånga
och tjusa oss". Den ståndpunkten formuleras mot bakgrund av den
anförda betraktelsen kring det nödvändiga i att övervinna sin egen
estetiska begränsning.
Året 1928 uppvisar en nästan absurd valsituation av betydande
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relevans i vårt sammanhang. Man tvekar mellan Sigrid Undset, som
får tre röster i kommitten, och Maksim Gorkij, som samlar två,
Karlfeldts och Österlings (medan Hallström röstar för Thomas
Mann och Schiick till sist tar avstånd från båda huvudkandidaterna). Som vi vet stannar Akademien för ett pris åt Sigrid Undset,
"förnämligast för hennes mäktiga skildringar ur Nordens medeltida liv". Utlåtandet framhåller utom "gåvan att verkligen levandegöra en fjärran och glömd tid" den sällsynta förmågan "att teckna
karaktärer och med stor och fast psykologisk konst framställa själsliv". De invändningar som framförs gäller "omständ[l]ig och tung
uppbyggnad", "svåröverskådlighet" och "viss enformighet", delvis
alltså försyndelser mot "den stora stilens" krav. I detta fall får den
klassicerande estetiken ett oväntat tillskott, fordran på ett slags katharsiseffekt:
Den stort uppfattade tragiken i ödena har icke tillräckligt nått den befriande gestaltning som man kräver av dikten till lyftning och resning ur de
av fantasien genomlevda plågorna; man får väl en religiös försoning,
men ingen estetisk.
Den som formulerar denna aristoteliska invändning är alltså ord-

föranden Hallström. Hans kritik kompletteras av Schiick, som i ett
intressant resonemang kring svårigheten att återge en gången tids
psykologi finner Sigrid Undset skyldig till "ohistorisk konstruktion". Psykologin är "varken medeltidens eller vår tids". Han finner henne dessutom sakna en Fieldings, Scotts eller Thackerays
"berättartalang" — "hon står tillbaka även för sina förebilder, de isländska sagorna" — och han spår att "hennes romaner inom kort
komma att sakna läsare".
Motkandidaten Gorkij hade alltsedan det första förslaget 1918
utretts flera gånger med negativt resultat. Nu kan man med stöd av
Anton Karlgrens auktoritativa sakkunnigutlåtande se hur det utvecklingsskede som inleddes med Min barndom "röjt sin märkliga
historiska och litterära betydelse". Gorkijs gestalt har fått "helt
andra mått än förut och inger en helt annan respekt och sympati,
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ehuru han som politiskt handlande person fortfarande är rätt dunkel" (1918 hade summariskt markerats att Gorkijs "anarkistiska
och ofta rent av råa författarskap" inte faller inom Nobelprisets
ram men hans politiska hemvist lämnas alltså nu därhän). Det är till
memoarverken Karlfeldt och Österling önskar adressera ett pris.
Vid sidan av självbiografin vill utlåtandet bara ställa två av de tidiga
novellerna och Natthärbärget, medan den övriga produktionen
döms ut. Resonemanget avgränsar "en stor och äkta verklighetsskildring" gentemot å ena sidan en "grann och falsk romantik" med
publikfriande inslag av "nöd och råhet" i den tidiga novellistiken, å
andra sidan en naturalistisk "brutalitet" i raden av romaner:
[- - -] det nya i dem bestod framför allt i en bred och tröttande skildring
av sådana livsmoment, som den föregående generationens stora diktare
funnit ovärdiga att ägna en detaljerad behandling åt.
Vi skall strax höra 1929 års Nobelkommitte hänvisa till den mänskliga "betydenheten" och "den stora stilen" i "den klassiska realismen hos Tolstoj". Det är utifrån den normen man kan utpeka vissa
livsmoment som "ovärdiga" en mer ingående behandling. Men ansatserna till "skapelse av nya figurer och typer" har inte heller kunnat "genomföras med ens tillnärmelsevis den säkerhet och kraft,
varav den ryska romandikten förut visat sig mäktig". Det är likaså
utifrån den stora stilens balans man utdömer vissa naturalistiska
inslag som "överdrift".
Hallström fruktar att ett Nobelpris, också om det riktas till memoarverken, "skulle över hela världen uppfattas som gällande Gorki[j]s diktning i allmänhet och bli till en rätt betänklig reklam för
denna, betänklig även i fråga om den prisutdelande korporationens
anseende som litterär smakdomare". Schiick, som föreslagit Gorkij
för att få dennes kandidatur prövad och som finner "en verkligt
betydande författare" i självbiografin och Natthärbärget, tillika en
diktare som "trots all den smuts, i vilken han rör sig" ändå äger
mycket av den fordrade idealiteten, ger till sist Hallström rätt i att
ett pris åt Gorkij skulle missuppfattas. Han fäster sig "därvid icke
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vid, att Gorki[j] är eller varit bolsjevik"; Akademien bör "hava
ryggrad nog att stå emot en politisk opinion". Men allmänheten
skulle anse priset givet "åt alla hans arbeten". Intressant är att
Schiick, stödd på Karlgren, har en annan huvudinvändning mot
Gorkijs övriga produktion än Hallström. Han tar avstånd från den
"stereotypa" ideologiska fraseologi som ofta tar loven av gestaltningen, inslaget av "dålig förstamaj retorik" i barfotingstiden och
av "urvattnad revolutionär jargong" i agitationsperioden.
1928 års utlåtande har också några rader, märkliga genom sitt
summariska avfärdande. De gäller Henri Bergson, som den sakkunnige, Hans Larsson, förordat och som Akademien också valde
att detta år ge 1927 års pris. Kommittens avstyrkande är principiellt
viktigt:
Skälet är detsamma, som många gånger förut anförts, när det ifrågasatts
att utsträcka prisutdelningen till annat än diktverk: svårigheten att överskåda nya områden, varifrån blott tillfälligtvis och utan allmännare tävlan, ett namn här och där och då och då bäres fram inför Akademien.

Österling supplerar i sin historik det skäl som kom Akademien att
övervinna dessa betänkligheter: det ligger i "öppen dag, att Bergsons inspirerande inflytande på den moderna litteraturen var ett
huvudmotiv vid avgörandet". Han tillägger att den starka bergsonska strömningen vid seklets början "bildar en ljusnande antimaterialistisk zon, som har blivit jämförd med inflytandet från Schellings filosofi hundra år tidigare": "Med Nobels anda stod den i
omisskännlig överensstämmelse."
Prisen till France, Yeats och Shaw är lyckliga resultat av 20-talsakademins strävan att ompröva den tidigare epokens fördomsfulla
beslut och övervinna institutionens begränsningar. Mot slutet av
perioden ackumuleras emellertid exemplen på instrumentens otillräcklighet. Med den mer generösa fattningen av begreppet "idealisk" hade man kommit ifrån mycket av de tidigare låsningarna.
Men med "den stora stilens" kriterier har man i längden inte möjlighet att svara mot kraven från det vitala europeiska 20-talet. Behand74

lingen av Thomas Manns kandidatur belyser den saken. Att priset
1929 tillerkändes denne "förnämligast för hans stora roman Buddenbrooks" är en sensationell prickning av Der Zauberberg. När
Mann först diskuterades 1924 kunde man för övrigt inte enas ens
om den första romanens storhet. Schiick och Karlfeldt kunde inte
biträda Hallströms höga värdering och Österling fann det klokast
att invänta det nya arbetet. 1929 slår Hallström i utlåtandet fast att
Buddenbrooks är "ett mästerverk inom den borgerliga romandiktningen", ja, "en höjdpunkt i samtida romandiktning överlag", men
han har en reservation utifrån "den stora stilens" estetik inför romanen: "I mänsklig betydenhet, om också icke i stor stil, närmar
den sig den klassiska realismen hos Tolstoj [- - -]." I övrigt finner
utlåtandet Manns produktion "ojämn" men med höjdpunkter i
Tristan och Tonio Kröger. De innebär "ett för en diktare nytt och
djärvt partitagande för livets sunda och prosaiska enkelhet gentemot estetisk förkonstling". Orden kunde läsas som en udd mot
Der Zauberberg, som inte ens nämns i 1929 års utlåtande. Föregående år hade man nöjt sig med att liksom den sakkunnige, Hallström själv, beteckna romanen som "ett på flera sätt märkligt verk,
av betydande innebörd, men i estetiskt avseende alltför brett och
tungt för att kunna räknas till Manns bästa skapelser". I det omdömet instämde övriga kommitterade men två av dem, förslagsställaren Österling samt Hallström, menade att "de yppersta av Thomas
Manns tidigare verk voro av sådant befäst litterärt värde, att de väl
motiverade en utdelning till honom av ett Nobelpris". Det är den
linjen som segrar året därpå, 1929 — dock med anteckningen att
Karlfeldt avgivit sitt votum "med tvekan", dels därför att 28 år förflutit sedan Buddenbrooks utkom, dels därför att det senaste större
arbetet inte syntes ägnat att stärka Manns kompetens. Detta enhälliga avståndstagande från Der Zauberberg är sannolikt ett uttryck
för "den stora stilens" estetik. En litteratursyn som hyllade "den
stora diktens plastiskt fasta och runda gestalter" och kompositionens "lugn, jämnmått, fullständighet och klarhet" kunde knappast
tilltalas av det som fängslade de europeiska författarna i verket, "det
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djärva försöket att vidga den traditionella romanens ram till att
omfatta ett encyklopediskt vetande organiserat efter musikaliska
formprinciper" (Gunilla Bergsten). Med en estetik som tar stöd i
Goethe ställer man sig främmande för den främste efterföljaren till
det friare, essäistiskt diskursiva romanbygget i dennes Wilhelm
Meister. Det är en av Nobelprishistoriens många ironier.
1931 förtydligar man sig på ett sätt som visar främlingskapet inför tidens episka nyorientering. Det gäller Martin Andersen Nexo
som lite oväntat får kläda skott för avantgardets försyndelser. Han
förebrås ett "dunkel" orsakat av att "episoderna slungas in på en
oförberett och abrupt", en invändning som strax får större räckvidd: "diktaren har den moderna oarten att vilja verka med överraskningar och illusorisk livfullhet, med försummelse av motivering och överblick". Överraskningen eller normbrottet är en ledande princip i 10- och 20-talsavantgardets estetik. Akademien solidariserar sig med själva den norm som de nya strömningarna programmatiskt gör våld på.
En annan begränsning röjer kommittén inför den subtila, långt
drivna psykologiska analysen. Det kan illustreras med behandlingen 1927 av den franske romanförfattaren Edouard Estaunie, även
om denne ingalunda intar någon plats bland epokens pionjärer.
Man erkänner dennes "mästerskap i skildring av själsliga konflikter, fördjupade och typiserade till allmänmänsklig betydelse". Så
långt svarar Estaunie mot det klassicerande idealet. Men den stora
stilens plastiska kvaliteter söker man förgäves. Estaunie saknar
"tillräckligt plastisk och mångsidig fantasi för gestaltningen, tillräckligt verklighetssinne för att ge tre dimensioner åt det han skildrar". Analysen av det inre är "innehållsrik för tanken" men ger inte
"ett omedelbart intryck av konkret livssanning", av "avbildning av
mänsklig natur, så ofta irrationell, som denna är". Snarare har dikten tycke av experiment "i skyddat rum, i vindlös luft" där gestalterna antingen ses "för länge inifrån" eller bara skymtar förbi, i
båda fallen utan "den kroppslighet som ensamt ger illusion". Det
skulle ha varit synnerligen intressant att se denna estetik konfronte76

rad med Ä la recherche du temps perdu — om Proust levat länge nog
för att hinna nomineras.
Den största begränsningen visar dock behandlingen av lyriken.
Vi har hittills bara skymtat den i formuleringen om Yeats' "delvis
för dunkla" dikter. Förkärleken för en "enkel" lyrik nära folkpoesin gör kommitten fullständigt främmande för de symbolistiska
och modernistiska strömningarna i 1900-talets poesi. Tydligast formuleras kraven nog i den återkommande diskussionen kring Kostis
Palamås. Här skall citeras det uppsamlande utlåtandet av 1930. En
viktig faktor bakom kommittens tvekan har varit svårigheten att
bedöma originalets diktion när man varit hänvisad till översättningar. Men det slutliga avståndstagandet rymmer också andra argument. Man betvivlar inte att Palamås är "den yppersta representanten för nygrekisk diktning" men ifrågasätter om han har "sådant
poetiskt värde inom den samtida versdiktningen överlag" som
skulle berättiga ett Nobelpris. I denna retoriska poesi ser man "visserligen praktfulla avlägg av Victor Hugos romantiskt historiska
alstring, vilken för vår tid är något avlägsen och främmande". Avgörande är att man hos Palamås inte återfinner en "enkel och äkta
poesi". Hos denne urskiljer man i stället "en naiv självförnöjelse
som låter hans jag ta en oproportionerlig plats och en oproportionerligt hög ton i den lyriska förkunnelsen". Vad man efterlyser är,
med Schiicks ord, "den grekiska folkpoesien", i "sin plasticitet och
naiva realism" erinrande om fragmenten av Sappho, i stället för
"påverkan från fransk poesi" (1927):
Skall man nu på så svaga grunder som här giva ett Nobelpris åt en exotisk författare, vars dikter man ej kan läsa på originalspråket, bör man
åtminstone hava förvissat sig om, att denne är originell och nationell.
Det är med igenkänningstecknen "enkel" och upphöjt folklig man

söker den äkta poesin i 20-talets Europa. Fullt konsekvent avvisar
man Stefan George, Hugo von Hofmannsthal och Arno Holz, Paul
Valery, Paul Claudel och Vicente Huidobro. För Georges del kunde
man 1929, med stöd i Hallströms utlåtande, notera hans betydelse i
77

tysk lyrik liksom på andra håll där man strävat att "lyfta poesin till
sträng sublimitet såväl i form som i innehåll". Mot "de stora kvaliteter" han visat i det hänseendet står "en något förstämmande ansträngning och överspänning". Särskilt reagerar man mot "det alltför
exklusiva i [Georges] väsen och känsloliv" och mot "svårfattligheten
i hans språkkonst". Dessa begränsningar hos "en i många avseenden
stor diktargärning" finner kommittén så "betänkliga" att den inte
kunnat enas om att stödja "det eljes behjärtansvärda förslaget".
Avståndstagandet från svårtillgängligheten präglar den avböjande hållningen också i övriga fall. Inför Paul Claudel lyfter man 1926
fram dessa komponenter i utredarens (Sven Södermans) rapport:
Sakkunnigutlåtandet ger en på ingående studium grundad, i det mesta
varmt beundrande uppskattning av diktarens starkt religiösa personlighet och hans egendomligt intensiva, poetiskt rika och fantasistarka, men
också ytterst dunkla och svårtillgängliga konst. Någon mening om
tillråd[l]igheten att utmärka denna säreget esoteriska diktning med
Nobelprisets publicitet uttalas ej.

Kommitten tar däremot avstånd, dels därför att den oinvigde läsaren inte lätt finner vägen till de otvivelaktiga religiösa och estetiska
värdena — "det extatiska tanke- och känslolivet" framträder "i en
subtil stilisering som kommer förvridenheten nära" — dels därför
att "det franska språket icke gott tål att avvika från sin traditionella
klarhet". Inför denna både idemässigt och estetiskt svårtillgängliga
diktning står kommittén helt främmande:
Redan rent stilistiskt verka Claudels musikaliska bibelverser i längden
mattande, och när till dialogens högstämda onatur ofta även kommer
den konstfullaste overklighet hos de talande personerna, då är det svårt
att hålla intresset vaket. Med all respekt för vad diktaren har att ge, konstaterar man, att det sällan lyckas en att omedelbart njuta därav.

"Onatur", "overklighet" versus "omedelbar" tillägnelse — terminologin röjer hur man försöker orientera sig med hjälp av ett äldre
skedes estetik i det nya, naturligtvis utan att få någon som helst kon78

takt. När det gäller Vakry föreligger 1930 ett ställningstagande mot
förslaget redan i 011e Holmbergs sakkunnigutlåtande, som likväl
befinns rymma "ansenlig uppskattning". Skälet för den reserverade
hållningen är, refererar Hallström, "delvis av praktiskt slag". Det
antas på goda grunder "att en så ytterligt och avsiktligt svårtillgänglig diktning som Valerys, ställd inför Nobelprisets breda publik,
skulle taga sig enbart förbryllande ut, med undantag naturligtvis för
den lilla kretsen av initierade". Det är inte bara kravet på enkelhet
och klarhet i och för sig det nu är fråga om. Här har tillkommit hänsynen till de praktiska konsekvenserna, tanken på det stora auditorium som avvaktar Akademiens beslut. Sarkastiskt utläggs hur de
initierade torde hålla sig för goda att "på fullt begripligt språk" bevisa mästarens storhet. Prisutdelaren skulle "få ensam stå mot
chocken av den tillströmmande läsekretsens förvirring och frågor".
Detta motiv, som spelar in också i fallet Holz, skulle under det följande skedet utvecklas till övergripande doktrin. Det blir därför
anledning återkomma till särskilt Valerys namn.
Än mindre förståelse visar man 1926 den chilenske diktaren Vicente Huidobro och hans "creacionismo". Dennes tanke på en
"transformering av motiv ur livet" och hans titel Horizon carrel ägnas ett skäligen tungfotat gyckel och man står främmande inför
prosapoemen i Las pagodas occultas med deras "en smula bokföraraktigt utarbetade stämningar, som vilja vara mera omedelbara och
naturursprungliga än någon gammaldags lyrik". Man är oförstående till och med inför prosadiktens form som man tror utgår från
Tagores engelska version av sina dikter, den gången "en nödfallsutväg". Få utlåtanden röjer en så total desorientering i den modernistiska diktens strävanden.
I fråga om Hofmannsthal är det mindre det exklusiva än det dekadenta och "det effektsökande fladdrandet mellan olika riktningar" som föranleder avståndstagandet. Hallström erkänner i sitt sakkunnigutlåtande 1919 hans ställning som "den mest lysande representanten" för den österrikiska litteraturen, med få likar i samtiden
överhuvud vad gäller "språklig virtuositet och formell skönhet".
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De förnämsta verken fyller emellertid "kravet på idealitet" endast
om man låter detta inrymma "det rent konstnärliga strävandet efter
fulländning". Deras "brist på idealitet i innehållet" väcker däremot
betänkligheter, särskilt när man i Elektras "sjukliga och brutala sensualism och i andra verks frivola lystenhet och lättsinne möter
verkliga förfallstecken som medverka till försämring av den redan
förut så förvirrade och sjunkna samtida smaken". I kommitteutlåtandet detta år behandlas Hofmannsthal i anslutning till Hans
Kinck, som just satts i samband med de "dekadenta" riktningarna.
När Hjärne, stödd på den sakkunnige, tillråder en avvaktande hållning inför Hofmannsthal blir det på det sättet uttryck för en vidare
skepsis inför den "dekadenta" strömningen i sekelskiftets litteratur.
Den sidan lämnas därhän i bedömningarna under 20-talet med
dess mer toleranta fattning av det idealiska. I stället lyfter man fram
en annan komponent som fanns med redan 1919. Med erkännande
av Hofmannsthals "utsökta konst och stilistiska mästerskap" enas
man sålunda 1924 om att dennes "något brokiga och fladdrande
alstring med sina alltför ojämna poetiska och mänskliga värden"
inte bildar "tillräckligt fast grund" för ett Nobelpris. Hos denne
diktare hittar man till sist ingenting av den lugna monumentalitet
och serena mognad som hör den stora stilen till. Ställningstagandet
till såväl de symbolistiska diktarna som författaren till Der Zauberberg röjer på det sättet att värderingarna på intet vis är i fas med de
vitala strävandena i det tidiga 1900-talets diktning. Akademien
företer åren kring 1930 anblicken av en krets högt begåvade och bildade personer som saknar instrument för att hitta det vii vårt efterkloka perspektiv urskiljer som de bärande insatserna i epokens litteratur.
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IV. "För den vanliga läsaren" (1930-talet)

När Nobelkommitten 1924 prisade Reymonts "storstilade" Bönderna talade man om hur romanen "genom stor och enkel framställning" når "till allmänmänskligt intresse". Uttrycket glider i
sammanhanget från att avse det typiska till att betyda det universellt tillgängliga. Det krav som här skymtar ligger bakom den avvisande hållningen till varje djärvt associativ, starkt förtätad poesi.
Utifrån den stora stilens fordran på enkla linjer avfärdas sådana författarskap med etiketter som "svårfattlighet", "dunkel" och "exklusivitet". Ett uttryck för denna hållning finner man i kommittens
reaktion 1929 på den betydelse man vid tyska universitet tillskriver
Arno Holz och hans "allt djärvare reformer av principerna för tysk
vers". Med all respekt för dennes "ytterst märkliga gåvor av verbal
uppfinning och intensitet" finner man dock att hans lyrik inte har
allmänmänskligt intresse för att böra belönas med det universellt anlagda Nobelpriset". Den formulering som användes om
Reymont har nu definitivt kommit att betyda den vida appell man
väntar av en pristagare. Det stannar, heter det, vid en tysk angelägenhet så länge det poetiska resultatet inte "uppnått en för den vanliga läsaren tillgänglig och övertygande skönhet". Denna adressat,
"den vanliga läsaren", skulle vara ständigt närvarande vid Akademiens prisdiskussioner under återstoden av mellankrigstiden.
Den viktiga deklarationen 1929 är i själva verket en ny tolkning
av testators vilja. Nobelpriset skall ju tilldelas dem som "gjort
mänskligheten den största nytta". Det ligger nära till hands att se
denna mänsklighet som de aktuella diktverkens tänkta läsare. Men
hänvisningen till det "universellt" anlagda i priset är samtidigt en
"nog
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naturlig avvärjande manöver inför det vitala europeiska avantgarde
som bryter mot alla normer för en "stor och enkel framställning".
Vi skall inte glömma att 30-talets rad av pristagare upptar förnyare
som Luigi Pirandello och Eugene O'Neill men mer iögonenfallande
är ändå prisen till Sinclair Lewis, John Galsworthy och Pearl Buck
som alla kunde tala till "en större allmänhet".
Bakom denna policy står en akademi med något ändrad sammansättning. Efter Karlfeldts död 1931 blir Per Hallström ständig sekreterare. Därmed förenas de ledande funktionerna i akademi och
kommitt, som varit åtskilda sedan Wirsens dagar. Eftersom Hallström dessutom är en av de mest anlitade sakkunniga kommer den
auktoritet som framför andra bär upp den stora stilens och den allmänna tillgänglighetens estetik att förstärkas. Vid sidan av Hallström, Schiick och Österling återfinner vi i 30-talets Nobelkommitte den ledande konservative kritikern, Fredrik Böök (från
1929), och den såväl estetiskt som politiskt konservative Hjalmar
Hammarskjöld (från 1932). Böök kan visserligen opponera mot
pris till en kandidat som "blivit läst och uppskattad överallt", som
Galsworthy, och därmed föregripa en senare tids synsätt; det gäller
att inför världen "utpeka" en stor författare "vid sidan av den banala världsberömmelsen och tidningspopulariteten" (1932). Men det
betyder ingalunda att Böök är någon förkämpe för en mer exklusiv
diktning. Hammarskjöld i sin tur räknar sig till "den läsande allmänhetens representanter" i Akademien, som han skriver till Carl
Bildt i februari 1922. Det är en ståndpunkt som gör uppslutningen
kring de universellt tillgängliga författarna naturlig. I kommittén
tillträder 1937 också — efter Schiick — Torsten Fogelqvist som övertagit Karlfeldts stol i Akademien. Den populäre DN-kritikern med
drag av folkbildare passar väl in i mönstret. Invalet av Fogelqvist
1931 ledde dock till att hans antagonist Böök blev en sällsynt gäst i
Akademien, ett tidigt exempel på frånvaro som protest. Bööks inflytande i prisfrågorna är också begränsat; i brev till Österling
13.3.1939 klagar han över att de kandidater som ligger honom om
hjärtat sällan får stöd från de övriga. — Bland andra nyare namn i
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Akademien märks Bo Bergman och Hans Larsson (från 1925),
Martin Lamm (från 1928) samt Sigfrid Siwertz och Tor Andrx (från
1932). Om en av de nya, justitierådet Birger Wedberg (från 1931),
säger Österling i Minnets vägar att han till slut var "den ende akademiker, som företrädde de gammalidealistiska fordringarna på litteraturen med hela observansen från Wirsens epok".
Med hänvisningen till Nobelprisets "universella" syftning utestänger denna akademi de facto hela den moderna poesin med dess
smala målgrupp. Det är överhuvudtaget endast en lyriker som bryter igenom barriären — Karlfeldt som postumt tilldelas 1931 års pris
efter att i livstiden ha vägrat motta belöningen. Men här rör det sig
om en nationellt uppburen diktare utan diskvalificerande svårtillgänglighet, tvärtom med trygg förankring i ett äldre litterärt ideal.
Hur man tänkt sig hans universella appell får vi inte veta. Inga överväganden i fråga om ledamöter formuleras i skrift. När Österling i
sitt tal på Nobelfesten framhåller hur Karlfeldt med ett litet språks
medel skapat "klenoder" som de stora litteraturerna bara sällan berikas med måste han ändå medge att det här finns ting som "tyvärr
ligga utom främlingens räckhåll" — "det djupast karaktäristiska och
värdeskapande" hänger också i den lyriska dikten "oupplösligt
samman med originalspråkets rot och rytm". Samtidigt fångar han
på ett förbluffande sätt upp en tänkt invändning mot denna poesis
traditionella karaktär: här är en skald som "hämtar sin förnämsta
inspiration ur det svinnande och det svunna" men "likafullt i sina
uttrycksmedel är fullkomligt okonventionell och visar nydanarens
friska mod i greppen, medan så mycken beskäftig modernism blott
nöjer sig med att följa senaste paroller och mönster". Här skymtar
ett ögonblick den Österling som skulle hylla "nydanarna" i litteraturen. Men han försvinner strax bakom den konservativa front 30talsakademien vänder mot den avantgardistiska dikten.
Det mest belysande exemplet på begränsningen i 30-talets prispolicy är behandlingen av Paul Valery. Det argument "av praktiskt
slag" som framfördes 1930 byggs ut följande år. Det avgörande är
att "svårtillgängligheten — som det vill synas avsiktligt — ökats" ge83

nom "diktarens exklusivt säregna formgivning". Man skymtar en
diktargärning bestämd "av hög strävan och strängt allvar" men kan
inte tillmäta den en sådan framtid "som fruktbärande budskap till
en större allmänhet" att man med jämnmod kunde möta "denna
allmänhets helt naturliga förbryllelse över en prisutmärkelse åt ett
så otillgängligt författarskap".
Två år senare har denna hänsyn blivit till den doktrin vi urskilde
i bedömningen av Arno Holz. Man finner i och för sig den betydande opinionen bakom förslaget tyda på "att den moderna franska
lyriken i Vakry har sin erkänt främste utövare" och noterar hur den
sakkunnige (011e Holmberg) till fullo erkänner "hans förnämliga
intellektualitet och den djärva självständigheten i hans konst". Man
stannar dock i tveksamhet om denna konst kan antas "behålla ett
varaktigt värde utöver det experimentella". Slutsatsen slår fast den
policy som gäller hela 30-talet: kommitten ser sig fortfarande "ur
stånd att för en så exklusiv och svårtillgänglig diktning förorda det
universellt menade Nobelpriset".
Dessa deklarationer ger innebörd åt summariska domslut som
dem över Stefan George 1931 — "denne förnämlige men mycket
svårtillgänglige lyriker" — och över Paul Claudel 1937. En notis av
svenskt intresse är att Vilhelm Ekelund 1932 befinns "till hela sin
natur så exklusiv, att den föreslagna utmärkelsen icke skulle vara på
sin plats". Med den sakkunnige (011e Holmberg) erkänner man
samtidigt "diktarens självständighet, äkthet och stränga konstnärlighet". Som särskilt symptomatisk framstår argumentationen 1932
kring Edwin Arlington Robinson, som figurerat flera gånger i det
senare 20-talet. De tidigare omdömena summeras och preciseras
nu. Den amerikanske poeten hade redan från början väckt de kommitterades "livliga intresse". Här var fråga om "en både till form
och tankar egenartad diktning, egenartad åtminstone i vår tid genom sin ideala inriktning, obekymrad av den breda läsekretsens
gunst och intresse". Man stannade därför "ogärna" vid det som talade emot ett pris — "excentriciteten och svårtillgängligheten i Robinsons verk", som sammanhänger med "en stark förkortning av
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tankegången" och ett så hejdlöst flöde av "fantasibilder" att läsaren
har svårt att hinna med. Dunkelheten är "i och för sig icke oförlåtlig, eftersom det är verkliga tankar och verkliga poetiska värden
som ges, men den är ett stort hinder för en något så när allmän tillgodogörelse av vad som bjudes".
30-talskommittens dilemma sammanfattas i dessa rader. Å ena sidan uppskattar man det till form och tanke egenartade, särskilt om
det dessutom är fråga om en idealistiskt accentuerad integritet, å
andra sidan känner man sig bunden av kravet att det som bjuds också skall kunna nå "allmän tillgodogörelse". Den balansgång man
här prövar på har inte stora utsikter i en tid när den betydande
poesin återfinns i symbolismens skilda förgreningar. Formuleringarna röjer hur den "svårtillgänglighet" man ryggar inför ligger just
i det som är en väsentlig del av den moderna diktens egenart, den
associativa förkortningen och det rika bildflödet.
Schiick noterar mycket riktigt 1933 att Akademien så sällan ansett sig kunna belöna en lyriker. Det "tillfälle" han och kommitt6
majoriteten nu erbjuder är den portugisiske poeten Correia de Oliveira, som för både den sakkunnige (Karl August Hagberg) och europeiska kännare framstår som "sitt språks nu levande ypperste
sångare". Bedömningen är intressant från två synpunkter. För det
första förkroppsligar Correia de Oliveiras produktion den poesi
som är möjlig att belöna utifrån avvägningen mellan kretsens smak
och fordran på allmän tillgänglighet. Man konstaterar att detta författarskap "väl ligger något vid sidan av den höglitterära utvecklingens gång" men återfinner här dels en dikt "som instinktivt och
okonstlat bevarat den idealitet som är en så viktig del av poesins
väsen", dels en dikt kännetecknad av "känslans omedelbarhet och
enkelhet". Den kan icke kallas "stor" men den är "klar och lättfattlig, den är folklig — en just nu mycket sällsynt egenskap". Vi observerar att både Österling och Böök ställer sig avböjande till förslaget
och att Akademien följer deras linje.
Den andra punkt där bedömningen har principiellt intresse gäller
möjligheten att värdera en litteratur ur en främmande kulturkrets.
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Här spelar redan den språkliga otillgängligheten in, liksom i fallet
Palamås: "Det mest avgörande elementet i intrycket, när det gäller
verslyrik, det språkliga mästerskapet i utformning av tankar och
bilder och musikens klang och associativa makt, undandraga sig ju
direkt uppfattning." Men viktigare på sikt är ett resonemang som
Schiick för i ett särskilt yttrande. Han är tydligen besvärad av att
flera av Correia de Oliveiras dikter "förefalla oss [-] väl enkla och
triviala" (och framhåller därför särskilt det lyriska idedramat Job
som "även en icke-portugis måste erkänna [- - -] såsom ett betydande konstverk", "i varje fall" fyllt av den fordrade idealismen). Men
han "misstänker, att portugiserna se dem med andra ögon". Det kan
knappast vara riktigt, säger han, "att strängt tillämpa blott vår
svenska smak på arbeten av författare, tillhörande folk, som till sitt
åskådningssätt och sin livsuppfattning stå oss fjärran". Såvitt möjligt bör man "söka förstå och uppskatta deras syn på litteraturen".
Till detta viktiga uttalande får vi återkomma vid belysningen av
litteraturprisets internationella spridning. I vårt sammanhang är en
annan fråga av intresse. Ovilligheten att utsträcka sin förståelse till
den komplicerade dikten tycks svära mot beredvilligheten att övervinna den svårtillgänglighet som är etnologiskt betingad. Motsättningen löses i den folkliga särprägelns tecken. Det som "tilltalat"
Schiick hos Correia de Oliveira är "det folkligt nationella i hans
diktning" — det är en poesi som bygger "på rent inhemska traditioner"
Om Correia de Oliveira är poesins budskap till "den vanliga läsaren" heter prosans Sinclair Lewis. Valet av denne storsäljare år 1930
är den talande introduktionen till ett decennium där kommitte och
akademi väsentligen söker litterär kvalitet inom ett område utstakat
av hänsyn till "allmän tillgodogörelse". Lewis vägs noga mot Theodore Dreiser. De båda har "samma litterära inriktning på djärvt
verklighetstrogen människo- och samhällsskildring" och har båda
kanske nått "varaktig monumentalitet" bara en gång, i Babbitt resp.
An American Tragedy. De är på det sättet båda i linje med den "klassiska realism" vi sett 20-talskommitten förbinda med "den stora
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stilen". Dreiser karakteriseras som en "tungt allvarlig" författare. I
"sin osmyckade saklighet" följer han strängt "den tradition inom
naturalistisk roman som inleddes av Zola" och med sin "genomgående mörka syn på livet" förenar han "en ömhet för mänskligt
lidande" som "inför den verkliga tragiken når till storhet i sin geniala intuition". Lewis har "ett helt annat lynne, hans munterhet och
kvickhet ge en prägel av fest åt hans samhällskritiska fälttåg":
Hans intelligens är klarare och smidigare än Dreisers och hans bildning
fastare; står hans psykologiska intuition måhända tillbaka i djup och
vidd, har han i stället en rörlighet och snabbhet, en enastående virtuositet i dialogens utformning och språkliga karaktär som gör hans scener
åskådligare. Dreisers förnämsta styrka, den alltomfamnande medkänslan, motsvaras hos Lewis av en humor som på sitt sätt är lika vid.

I den avvägning som är på väg att ge utslag till Lewis' förmån urskiljer vi drag som hör den stora stilen till — "klarare" och "åskådligare"
— vartill kommer den högt värderade gåvan "humor", allt egenskaper som samtidigt säkrar den allmänna tillgängligheten. Den sidan
skymtar också i några rader om Babbitt, "en gestalt av i samtida litteratur oupphunnen typisk betydelse, i vilken nationen med mer
eller mindre förnöjelse igenkänt sig själv". En avgörande poäng är
att Lewis i sin senaste bok, Dodsworth, kompletterat kritiken av
landsmännen med en bild av europeisk mentalitet som "på ett delvis
lysande sätt ger hans värdesättning större opartiskhet och jämvikt".
Vi känner igen kriterierna objektivitet och balans. Inte oväsentligt
är även att Lewis' övriga produktion befinns "mycket mindre
ojämn än Dreisers". Österling talade i detta läge för en delning av
priset men vann inget gehör.
1932 års val kommer 1930 års ganska nära. Också hos John Galsworthy återfinner man säkert tecknade människoöden med typisk
innebörd. Bakom det rika galleriet av gestalter framträder "en hel
tidshistoria", nu "den klassiskt borgerliga viktorianska erans upplösning till modernt radikal begrepps- och känsloanarki", ett perspektiv som ger Forsyteserien "en pondus, en vidd och ett djup som
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försäkra den om en förnämlig särplats i samtida diktning", som det
heter 1931. Liksom Lewis har Galsworthy — fortsätter kommitten
1932 — "höjt sig till allt större objektivitet i värderingen". Mot amerikanens humor svarar engelsmannens "satir". Intressant är att denna satiriska hållning kräver ett rättfärdigande med hänsyn till prisets "ideala" syftning. Galsworthy inriktade från början sin satir
"på att bekämpa vad som tycktes honom trångt och hårt i nationalkaraktären och mot detta vädjade han till rättfärdigheten, sympatien och fantasien som frigör från jagets bundenhet". Han har däremot knappast angripit "verkliga mänskliga värden", därmed "rätt
fri från dekadanssymptomer". Till det kommer "den rent konstnärliga idealiteten" — "stränghet i stilen, förakt för vulgaritet och oestetisk verkan".
I både Lewis' och Galsworthys fall är kommitten klar över begränsningen. Lewis' psykologiska intuition står tillbaka "i djup och
vidd" för Dreisers medan Galsworthys intellektualitet saknar "stora mått" om den också är "fin och fast och brukas till oförskräckt
sanningssökande utan paradoxj akt" (egenskaper som skrivs på det
ideella kontot). Mitt i uppskattningen av två realistiska produktioner med typisk social giltighet andas utlåtandena värderingen att
det inte är fråga om två verkligt stora diktare men om skickliga porträttörer och samhällsskildrare med en mycket vid appell.
Valet av den ryske emigrantförfattaren Ivan Bunin 1933 fogar sig
ur vissa synpunkter till de båda senaste. Man har till utgångspunkt
ett sakkunnigutlåtande — av Anton Karlgren — som fastslår Bunins
betydelse som "den siste mästaren i rysk prosakonst med den stora
traditionens prägel". Till det fogar man dock 1931 reservationen
"att det ej är någon stor och rik skaparkraft, man här möter, ingen
oemotståndligt medryckande berättargåva och inga gestalter som
för fantasien leva ett intensivt personligt liv" — "de allra yppersta
kvaliteterna i rysk litterär tradition möta alltså icke här". Den reservationen kvarstår. 1932 sägs att Bunins diktning "blott i något förtunnat skick fortsätter den stora traditionen i rysk berättarkonst".
Det noteras också att översättningarna inte ger "en riktigt klar före88

ställning om det stilistiska mästerskap, som av landsmännen tillerkänts Bunin". Här tvingas man förlita sig på "det kultiverade ryska
omdömet, både i emigrationen och i hemlandet". Vad den som driver saken i kommitten, Österling, i första hand kan åberopa är, med
prismotiveringens ord, "det stränga konstnärskap" som kännetecknar denne novellist. Formuleringens fortsättning, markeringen
av hur Bunin därmed "företrätt den klassiskt ryska linjen i prosadiktningen", har flera aspekter. Dels ges här i efterhand ett erkännande åt en stor tradition vars främste företrädare man en gång förbigått, dels antyds i denna erinran om den klassiska prosan att Bunin har den universella tillgänglighet som är ett generellt krav.
Som fullföljare av en stor tradition framträder också 1937 års
pristagare, Roger Martin du Gard. Österling kallar honom i sin
presentation i Stockholms-Tidningen 12 november den "kanske
ypperste utövaren" av "den breda och oförskräckta franska realismen med anor från Flaubert och Goncourt". Denna "genuint franska berättarkonst, som under ett halvt sekel eller mer tillfört världslitteraturen några obestridliga mästerverk" blir här "för första
gången föremål för utmärkelsen". Liksom i Bunins fall blir det något av en postum belöning av en stor tradition, inkarnerad av en sen
företrädare. Nobelkommitten hade redan 1935 markerat sitt "intresse" för Les Thibault men då velat uppskjuta "sin definitiva behandling" till dess serien förelåg färdig. 1937 är verket fullbordat så
när som på sin epilog, vilket inte innebär att det årets diskussion
saknar sina komplikationer. Det av Hallström signerade kommitteutlåtandet ser i "den moderna j ätteromanen [-] en i estetiskt avseende betänklig konstart". Realismen blir "tröttande genom för långt
driven lidelse att ingenting förbigå, att frossa i detaljer och sakkunskap". Särskilt utpekas författarens "kvantitativa missbruk av psykologisk uppfinning": han "fäster på papperet allt vad han kan finna
av möjligheter att känna och tänka i en given situation" — och lämnar därmed inte spelrum åt fantasin. Vi ser här den skepsis mot en
inträngande psykologisk analys som vi tidigare funnit i sent 20-tal.
Österling är på ett helt annat sätt Martin du Gards man. Han och
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Fogelqvist reserverar sig när kommitten stannar för att inte anbefalla något av årets förslag. De hade båda velat ge Roger Martin du
Gard priset "redan tidigare", utan att avvakta verkets fullbordan.
Och nu finner de att de avslutande delarna, de som upptas av världskriget — "trots longörer, vissa konstnärligt likgiltiga resonemang
och en viss prägel av brådska" — "bäras av ett så starkt och allvarligt
patos, att familjekrönikan därmed lyftes till ett nytt plan och erhåller en vidgad tragisk horisont". Viktig är slutklämmen: bristerna
kan "icke undanskymma det faktum, att romanserien i fråga om
levande kraft, allmänmänskligt intresse och psykologisk innehållsrikedom knappast har något motstycke inom samtida produktion".
Det är av särskilt intresse att den skickliga argumentationen innesluter det under detta skede så centrala kriteriet "allmänmänskligt
intresse". Till det ansluter i Österlings artikel ett par andra av denna
tids värderingsgrunder: Martin du Gard är i "sitt förfaringssätt som
livsskildrare alltid [-] klar och fast, berömvärt okonstlad även i det
språkliga, där han främst strävar efter plastisk enkelhet och energi".
Österling är ännu inte den talesman för litteraturens "banbrytare"
som skulle sätta sin prägel på efterkrigsepoken.
1938 års pris tillfaller Pearl Buck, föreslagen av Bo Bergman, Torsten Fogelqvist, Sven Hedin och Henrik Schiick. Det är det mest
iögonenfallande valet av en författare med begränsat format men
"universell" räckvidd. Österling berör hennes världsberömmelse i
sin presentation i Stockholms-Tidningen 11 november: priset kommer "endast som ett slags bekräftelse". Formuleringen ter sig som
ett insegel på 30-talets policy.
Priset till Pearl Buck ges "för rika och äkta episka skildringar ur
kinesiskt bondeliv och för biografiska mästerverk". Med det förra
ledet utpekas i första hand The Good Earth, med det senare två nyss
utkomna arbeten, The Exile (1936) och Fighting Angel (1937). Kommitten har framför allt stannat för de båda levnadsteckningarna av
föräldrarna, missionsparet i Kina. De kallas inte bara "litterära mästerverk", "ojämförliga med något annat i Pearl Bucks alstring". De
tillmäts "rent av klassisk rang och därmed svarande utsikt till varak90

tigt liv, något som är sällsynt nog i samtida skönlitteratur". Författarinnan har "gestaltat sina båda kära till fullständig åskådlighet, till
fullständig kännedom av deras själsliv, i alla rikt skiftande öden". I
Hallströms formuleringar känner vi igen den envise förespråkaren
för "den stora stilen" med dess "plastiska" människoteckning.
1938 års akademi skall självfallet inte förebrås Pearl Bucks senare
ytligheter; vi måste här hålla fast det årets horisont. Men de citerade
omdömena vittnar otvivelaktigt om en åldrad akademi i konstnärlig kris. Dessutom är beslutsprocessen ett hastverk. Ännu 8 september var kommitten splittrad. Tre ledamöter — Böök, Hallström
och Hammarskjöld — röstade på den flamländske folklivsskildraren
Stijn Streuvels, en — Österling — på Hermann Hesse och endast en —
Fogelqvist — på Pearl Buck. Men Fogelqvist hade ett bestickande argument. Efter att ha avvisat Streuvels med att dennes mest betydande verk låg ett tredjedels sekel tillbaka i tiden krävde han att man
höll på "sambandet mellan motivering och förslag". Hallströms
"starkt positiva uttalanden" i sakkunnigutlåtande och kommitteyttrande gav onekligen anledning förvänta sig ett tillstyrkande av
Bucks kandidatur. Reservationen är daterad 19 september. Några
veckor senare hade Fogelqvist fått Akademien med sig — utan att
kandidaturen prövats under flera år som brukligt är.
Reaktionen på beslutet blev kraftig. I pressen förmodade man
syrligt att vii fortsättningen skulle få se pris till bestsellerförfattare
som Margaret Mitchell och Anita Loos. Så illa gick det nu inte men
Akademien hade faktiskt samma år seriöst diskuterat författarinnan till Gone with the Wind. Förslagsställare är en av de fyra akademiledamöter som fört fram Pearl Bucks namn — Sven Hedin. Till
dessa båda förslag inifrån Akademien kommer Schiicks samtidiga
nominering av Sally Salminen, författaren till Katrina. En krets
inom Akademien har verkligen månat om bästsäljarna.
Men kommittens omdöme är inte heller imponerande. Den finner att Gone with the Wind återberättar Sydstaternas katastrof
"
med utomordentlig kraft" — "skildringen av allt det yttre i den
värld som försvann kan ej nog berömmas". Boken "har gott om
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starka och gripande episoder och präglas av en hänsynslös energi i
människoteckningen". Man finner dock "en väsentlig svaghet" i
behandlingen av det tragiska motivet: den aristokratiska sydstatskulturen "har ej fått åskådlig framställning" och vimlet av figurer
rymmer "mycket få representanter för det mest säregna i folkindividualiteten". Och till sist har detta "skakande historiska skådespel" inte "fått nog av den idetragik som var med däri". Det "kunde
ha bjudit på högre rymd och vidsträcktare utsikter och framför allt
på större djup". Summeringen blir därför något sval: "Hur avgjort
märklig, och även litterärt märklig, boken än är, kan den ej anses
som ett helgjutet konstverk." Men förslaget avvisas alltså inte och
kommitten ställer sig "avvaktande". Såväl förslagen inifrån Akademien som den absurda diskussionen kring Margaret Mitchells kandidatur belyser obarmhärtigt till vilka konsekvenser riktmärket
"den vanliga läsaren" lett. För flera i Akademien, i första hand förespråkaren för författare av Hesses kaliber, Anders Österling, måste
det vid detta laget ha stått klart att den litterära Nobelprisinstitutionen befann sig i en allvarlig kris.
I sin tillämpning av tanken på "det universellt anlagda Nobelpriset" kan Nobelkommitten sägas förstärka drag som vi sett i 20talets utlåtanden. I flera andra avseenden innebär 30-talets prisdiskussion snarast en fortsättning av det föregående. 1921 såg vi genombrottet för en ny, mer generös tolkning av den "ideala" inriktningen: "vidhjärtad humanitet". Den bestämningen svävar också
över 30-talets praxis. I det tecknet företar man en kontinuerlig omvärdering av Johannes V. Jensen, med stöd i hans senare produktion. 1931 finner man i hans nya diktsamling att "en formfulländning av sällsynt renhet och friskhet [- - -] motsvaras av ett harmoniskt och mänskligt vackert innehåll":
Även i de övriga av hans senaste skrifter framträder en humanisering av
hans syn på människornas värld. Fenomenet är lika glädjande som överraskande och kan icke undgå att inverka på Kommitterades stämning
gent emot den i så många avseenden rikt begåvade, men så ofta rent av
frånstötande diktaren.
9 2.

Nyckelordet "harmoniskt" som här framträder vid sidan av "humanisering" hör ju "den stora stilen" till. Det begreppet spelar inte
längre samma roll i 30-talets bedömning. I den principiellt mycket
intressanta diskussionen av Miguel de Unamuno framträder detta
stilideal emellertid ännu ganska tydligt. Mot bakgrunden av den
väldiga anslutningen till förslaget från hela den spanskspråkiga
världen och många länder utanför den och av den sakkunniges
(Karl August Hagbergs) bekräftande notering redovisar kommitten 1935 en kluven inställning. I Unamunos tankelyrik känner man
igen "enkelhet och stor stil, den har saklig skönhet och fasthet". I
hans prosa hejdas man däremot av det "matematiskt abstrakta"; här
finns "icke sammansatt människonatur, utan renodlade icker som
agera kroppslighet". I dramatiken finner man ofta "samma abstrakta tycke". Det är med andra ord bristen på "plastisk" människoskildring man i enlighet med den stora stilens estetik förebrår författaren. Ur sentida perspektiv är det också lätt att urskilja begränsningen när man ser "ett icke mycket givande experiment" i att ett
drama "flyttar Fedramotivet till nutid och kristen atmosfär" och ett
"tomt hugskott" i att ett annat låter Don Juan bli "en egentligen
asexuell figur". Den bristande förståelsen för sådana avsteg från
normen röjer det kvardröjande klassicerande draget. Men bedömningen av Unamuno ger samtidigt ett ganska förvånande exempel
på hur den tyska idealistiska filosofin är aktuell ännu vid 30-talets
mitt. Han sägs grunda "människans odödlighetslängtan enbart på
individualitetens krav att evigt fortvara", en säreget spansk markering av "individens självhävdelse". Men "för germansk idealism ligger det närmare att betona kravet på eviga och absoluta värden,
bortom och över individens liv".
Man fortsätter 20-talets praxis också i obenägenheten att gå utanför det skönlitterära fältet. Vi minns att kommitten på den grunden
ställde Bergson åt sidan medan Akademien var av annan mening.
Under 30-talet upprepar utlåtandena gång på gång sina dubier inför
en utvidgning av området, så i 1933 års ställningstagande till Benedetto Croces kandidatur. Som sakkunnig i kretsen hade Hans Lars93

son givit "sitt obetingade förord" och poängterat Croces unika
märklighet och inflytande i samtida tänkande. De kommitterade
uttalar dock "sin tveksamhet" om det tillrådliga i att "så länge det
finns beaktansvärda förslag på det litteraturområde, varför Nobelpriset i främsta rummet är avsett, överge detta för andra". Samma
reservation anförs detta år inför den indiske filosofen Sarvepalli
Radhakrishnan, av Larsson värderad som "en avgjort solid och
mycket beaktansvärd tänkare" i nivå med Croce. Den principiella
tveksamheten delas också av Schiick som föreslagit "samtidens
främsta romanist", Joseph Bedier, för den händelse ingen skönlitterär författare skulle befinnas värdig. Denne "glänsande stilist", som
visat sitt mästerskap i en version av sagan om Tristan och Isolde, vill
han också sätta före Croce, vars "ganska tunga framställningskonst" han knappast vill tillskriva "litterärt värde". Han låter emellertid förslaget falla eftersom det bland de övriga finns "en, möjligen två skönlitterära författare" som enligt hans mening kan komma i fråga, nämligen Correia de Oliveira och "möjligen" Bunin; om
den senares "betydelse" tvekar han.
Inför James G. Frazers kandidatur 1935 behöver det principiella
argumentet aldrig mobiliseras eftersom kommitten ansluter sig till
Tor Andras avstyrkande utlåtande; författaren till The Golden
Bough "företräder en nu icke blott till stor del föråldrad utan även,
djupast sett, ofruktbar religionshistorisk åskådning".
Inte heller ifråga om förslaget Sigmund Freud 1936 blir det aktuellt att återuppta policyfrågan. Svenska Akademien var helt enkelt
inte rätt forum för en värdering av "Freuds betydelse för mänskligheten" — den frågan tillhörde "läkarevetenskapens auktoriteter".
Men kommitten tvekade inte att tillerkänna honom "en litterärt
mycket god och osökt stilkonst". Man konstaterade också "skärpan, smidigheten och klarheten i hans dialektik". Däremot fann
man det "slut med smidigheten i hans intellekt" när han i sin grundläggande drömtydning lagt stoffet till rätta på systemets "Prokrustesbädd":
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Mekaniskt och rätt grovt kritiklöst arbetar han då med upplösning av
drömmens virrvarr till ett ytterst enkelt symbolspråk, maskulinum och
femininum av sexuella organ. Allt vad den drömmandes syn kan trolla
fram av gestalter reducerar han med en rent geometrisk förenkling till
de antydda tvenne formerna; de bli Scylla och Charybdis och släppa
ingenting förbi sig. Så kan vad som helst tydas, men metoden blir något
för bekväm, och utbytet onekligen enformigt och fattigt.
Freud själv befanns "behärskad av en sjuk och förvriden fantasi" i
högre grad än sina patienter. Hans oförmåga att befria sig från "sin
fixa ide" oidipuskomplexet talade inte gott för det praktiska värdet
av hans terapi. Och på den punkten vidgar den generellt negativa
rapporten målet för sin kritik:
Att samtiden i så stor utsträckning och så förtjust anammat hans visdom
torde komma att i tidernas bok stå som en av dess mest karaktäristiska
och mest betänkliga sidor. Som motivering för ett litterärt Nobelpris
väger ett sådant faktum ej tungt. Så mycket mindre är detta fallet, som
särskilt de skönlitterära författarna så ofta fastnat i hans läror och gjort
grova effekter och enfaldig psykologi av dem. Den som så fördärvat
även de minsta av dessa små bör knappast utmärkas med någon diktarlager, hur mycket han än diktat som vetenskapsidkare.
Bland övriga kandidater utanför skönlitteraturens område återfinns samma år Ludwig Klages, vars stil- och framställningskonst
tillerkänns "mycket hög kvalitet": "Hans språk förenar med den
strängaste saklighet en eld och kraft och makt som torde vara rätt
sällsynta på området." I det avseendet kunde Klages gott svara mot
de ofrånkomliga anspråk som "vägde mycket tungt" vid 1927 års
val av Bergson. Men i fråga om hans vitalistiska filosofi — där rapportören Hallström uttryckligen avsade sig varje anspråk på sakkunskap — kom utlåtandet efter några sidors referat till en något reserverad och skeptisk slutsats:
Det är att befara, att hans förkunnelse icke väcker någon starkt ideell
strömning i samtiden, utan att dess negativa sidor bli de egentligen
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skolbildande. Detta skulle knappast betyda ett återuppväckande av
någon gyllene ålder för mänskligt liv, icke ens det lyckliga människodjurets framträdande på arenan. Snarare utbredningen av den typ av
olyckligt och förvirrat människodjur som redan är tillräckligt företrädd i vår tid. Med nobelprisets anda synes det ej förenligt att härvid
medverka.
En helt annan sympati möter den spanske språk- och litteraturforskaren Ramön Menendez Pidal, kandidat alltsedan 1931. Inför denne "lysande representant" för samtida spansk litteratur är det önskan att begränsa sig till "den egentliga skönlitteraturen" som redan
första året är avgörande för ställningstagandet och så förblir.
Det skulle ändå vara förvånande om 30-talet bara betydde en förlängning och skärpning av tendenser i det närmast föregående skedet. I själva verket förebådas på ett par punkter den radikalt annorlunda bedömningen under efterkrigstiden. Det gäller prisen till Pirandello och O'Neill — och framför allt diskussionen kring Hermann Hesses kandidatur. Pirandello belönas 1934 för sin "djärva
och sinnrika nyskapelse av dramats och scenens konst", en formulering som pekar in i den österlingska epoken alltifrån det senare
40-talet. Orden går emellertid tillbaka på Hallströms sakkunnigutlåtande där — som det heter i kommittens rapport — de förnämsta
och mest karakteristiska dramerna diskuterats, "icke utan kritik,
men med avgjord övertygelse, att här föreligger ett märkligt och
självständigt försök att förnya scenens värld". En invändning är att
ideerna "väl ihärdigt röra sig kring problemet om jagets identitet
och sammansättning, men det kan icke nekas, att problemet är
djupt och betydande, och att det behandlats med verklig tankerikedom och tankeskärpa och stor förmåga av variation". Den dramatiska skörden, som rymmer "ofta nog geniala stycken", lyser i sin
helhet "med de sällsynta egenskaperna lätthet, omedelbarhet och
icke sällan gratie". Man får "det angenäma intrycket, att vad som
givits, getts i glädje, utan grubbel och möda". Den gamle teatermannen Hallström har haft sinne för Pirandellos egenart — medan
Schiick avfärdar denne som "en skicklig faiseur" vars stycken
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"ganska snart skola glömmas".

1934 års pris är nog 30-talskommitt&is enda riktigt vackra insats.
Pirandello är verkligen en förnyare och Sei personaggi in cerca
d'autore (Sex roller söker en författare) sträcker sina verkningar in i
sentida europeisk teater i sitt spel med illusionen och sitt brott med
realismen. Lyckligtvis äger Pirandello en "omedelbarhet" som gör
att nyskaparen denna gång inte desavoueras av det övergripande
kriteriet allmän tillgänglighet.
Priset till Eugene O'Neill 1936 är däremot inte kommittens verk.
Det är Schiick som vinner Akademien för sin avvikande mening när
kommitten för andra gången i följd står utan förslag efter sin
granskning. (1935 hade kommitten föreslagit att priset inte skulle
utdelas och Akademien följt rekommendationen.) Den utförligare
argumentationen för O'Neill återfinns redan i 1934 års utlåtanden.
Till grund för kommitténs avvaktande hållning ligger ett sakkunnigutlåtande (av Hallström) som man summerar så: denna "mångfrestande och mycket uppmärksammade alstring bjuder på åtskilliga konstnärligt märkliga ting, men knappast något som från början
till slut är fullmoget". O'Neills teaterexperiment möter ingalunda
samma förståelse som Pirandellos. Här ser man i stället "effekter
som icke vila på för dramatiken väsentliga och legitima medel", ett
slags "förvildning av konstarten" som denne författare dock "blott
delvis" bär skulden till; "i stort får denna uppbäras av hela den rastlösa och på momentan publikerövring inriktade teaterdiktning som
i våra dagar knappast ger rum åt strängare, fastare och förnämligare
kultur". I de sista orden skymtar det ideal — den stora stilen — man
inte återfinner hos O'Neill. Denne tillerkänns en hedersplats bland
sina samtida för sin "strävan att nå högre, så gott tidsströmningen
tillåtit det". Hans "diktarallvar" och "energi" urskiljer man i Mourning Becomes Electra, där dock bara de båda första delarna fått "en
prägel av fulländning". Flera andra stycken gör ett "ibland rent av
nedstämmande intryck".
Schiick instämmer delvis i invändningarna. O'Neill "saknar
onekligen kultur, och även hans bästa stycken lida av betänkliga
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estetiska brister": "Men han är dock en stor poetisk kraft. Över de
två första delarna av Electra vilar en så stark tragisk stämning, att få
moderna författare nått dithän." Förebråelsen att trilogins sista del
försvagar intrycket kan riktas också mot förebilden Orestien. Vidare är första akten av Anna Christie "rent ypperlig" — "den skulle
knappt ha kunnat skrivas bättre av Strindberg — och enbart poetiskt
är det lilla fantasispelet Emperor Jones". Sådana partier kan bara
"diktas av en verklig poet, och det är väl denna rent poetiska kraft,
varpå det i främsta rummet bör komma an, ej på den större talangen, som visserligen undgår felen, men ej heller äger förtjänsterna".
Med det resonemanget får Schiick Akademien med sig, inte 1934
men väl 1936. Till skillnad från Pirandellos fall är det dock inte den
dramatiske nydanaren man därmed menar sig lyfta fram, utan den
största "poetiska kraften".
Bland tidens djärvare författare passerar flera revy i 30-talets utlåtanden. Aldous Huxley är på förslag 1938 men väcker som man
kunde vänta skepsis. Den sista fasen med dess insikt om betydelsen
av "irrationella moraliska krafter" skulle visserligen innebära en
sådan omvändelse att författaren "hädanefter vore att räkna som en
fullgod talesman för idealiteten" men man betvivlar ändå att han
efter sin "destruktiva framfärd mot alla källor för andligt liv [- - -]
skulle ha något verkligt fruktbärande att komma med".
En återkommande kandidat är Karel Capek. Som 1935 års utlåtande visar har de kommitterade varit "gynnsammare stämda" än
den sakkunnige Anton Karlgren, men det fördjupade studiet har
fått dem att instämma i anmärkningarna "mot diktarens löslighet
och tomhet i det filosofiska grubblet och ofta nog mot soliditeten i
hans skildringar". Förhoppningarna "om Gapeks utveckling till
ansenligare mått som diktare" har sålunda inte infriats men "hans
frodiga fantasi och uppslagsrikedom" får kommitten att ändå ställa
förslaget på framtiden. Året därpå ger Salamanderkriget samma intryck som tidigare — "att snarare stå inför en utomordentligt iderik,
snabb, kvick och smidig journalistisk begåvning än inför en diktare". 1938 noterar man att den nya romanen Första skiftet i den sak98

kunniges redogörelse framstår som "den mognaste i Gapeks hela
alstring": "Den synes vara fri från hans vanliga effektsökande och
ytliga idej akt och ha vuxit kring verkligt tillkämpade ideer i sin
djupt allvarliga behandling av allmänmänskliga socialetiska problem. Romanens idealitet synes vara obestridlig." För att kunna
bedöma om boken "uppnått tillräcklig tankeklarhet och makt i
framställningen för att värdigt gestalta sitt ideliv" vill man avvakta
en översättning till "något allmäntillgängligt språk". Men tillfället
till ett sådant förnyat övervägande uteblev — Capek avled 1938.
Det intressantaste namnet bland de nyorienterade författarna är
Hermann Hesse, föreslagen av Thomas Mann. Diskussionen inleds
1931. Trots personlighetens ovanliga resning och "sitt sällsynt fulländade stilistiska och språkliga mästerskap" kommer Hesse till
korta i två avseenden. Hans "ideella inriktning, på sitt sätt ovanligt
tydlig och stark, hamnar i en fullständig etisk anarki som torde vara
svår att förena med prisinstiftarens syften". Men han har inte heller
åstadkommit "en nog rik och i livsskildringen nog komplett romandiktning". Innebörden i den förebråelsen förtydligas i Hallströms sakkunnigutlåtande:
hans berättargåva [- - -] är sällan gestaltskapande, saknar dramatisk fantasi och koncentration och har ej vidare förmåga att i själva dialogen
individualisera figurerna. Hans läggning är övervägande musikalisk och
romantisk och av den yttre verkligheten är det blott landskapet som ges
med plastisk åskådlighet och fasthet, medan människorna intressera
honom blott som själar, varvid själva hans grundåskådning om deras
kaotiska sammansättning icke befrämjar en skarp utprägling.
Det är återigen en plastiskt avrundad personteckning man efterly-

ser. Hesses nya splittrade människobild med dess stråk av expressionistisk stilisering mäts med mått som hämtats från Goethes klassicism och Tolstojs realism. Det skulle krävas mycken vältalig och
känslig analys från Österlings sida för att övervinna detta motstånd
mot författaren till Der Steppenwolf. Hesse befinner sig bland de
aktuella kandidaterna 1938 och 1939, vid det förra tillfället alltså
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utslagen av Pearl Buck, vid det senare av Frans Eemil Sillanpää. Efter sina nya böcker tillerkänns han "en hög rang bland samtida poeter", dock utan att kunna kallas "en skald med verkligt stora mått",
som det heter 1939. Österling fick detta år Fogelqvist med sig på en
reservation som inte bara stannade inför den senare lyriken — "något av det yppersta som kan uppletas på tyskt språk i våra dagar" —
utan också framhöll den period kring Der Steppenwolf där Hesse
framträdde "som en djärvt sökande konstnär med ny andlig orientering, en intensivt känslig tolk för ångesten i tiden och de demoniska krafternas spel". Skickligt poängterade han hur författaren
mitt i "sin moderna problematik" ändå bevarar "sambandet med
förnämliga tyska traditioner". I hans senaste prosaverk, Gedänkblätter, har berättarkonsten nått "en lugn fulländning och en ädel
åskådlighet av klassisk verkan" — en formulering som kunde vädja
till Akademiens kvardröjande klassicerande ideal. Det tilläggs — i
tyst polemik mot de invändningar som riktats mot Hesse — att novellen "Tragisch" är "ett vackert bevis på arten av hans trofasta idealitet". Men reservanterna tar också stöd i den aktuella politiska situationen.
Strax efter världskrigets utbrott har denne schweiziske medborgare och fine humanist en särskild ställning:
Principiella betänkligheter torde sålunda icke behöva uppstå, om priset
nu tilldelas en mästerlig tyskspråkig författare med hemortsrätt i ett
land, som tillhör det neutrala kulturreservatet. En sådan utmärkelse
skulle också få ett särskilt berättigande därav, att Hermann Hesse i sin
egenskap av opolitisk diktare tillika är en värdig och sympatiskt originell företrädare för den tillbakaträngda, men kvardröjande humanismen.
Det finns en vink om Österlings efterkrigspolicy i värderingen av
den "djärvt sökande" konstnären med "ny andlig orientering".
Men tiden är ännu inte mogen för en satsning på förnyarna. De
moraliska och estetiska betänkligheterna mot Hesse kvarstår också
i allt väsentligt. En av kommitteledamöterna, Hjalmar Hammar100

skjöld, markerar rentav att han är "alldeles ur stånd att bidraga till
ett Nobelpris åt en författare, vilkens huvudsakliga och mest uppmärksammade produktion är av så nedbrytande och [- - -] morbid
karaktär som Hesses".
Konstellationen Hesse—Sillanpää blir i själva verket det slutliga
testet för 30-talsakademiens instrumentuppsättning. Det har antagits att 1939 års pris var politiskt betingat. Till det skall vi återkomma. Tills vidare kan vi konstatera att priset till Sillanpää är resultatet
av en komplicerad bild där Akademien 26 oktober har att ta ställning till tre kandidater, utom Hesse och Sillanpää den holländske
humanisten Johan Huizinga. Enligt en rapport av sekreteraren.
(mer om den i kapitel VIII) får Hesse två oreserverade röster, Österlings och Siwertz', medan ytterligare två ledamöter sätter honom i första rummet, Sillanpää i andra. För ögonblicket är den siffran den högsta för någon kandidat; vi skall senare se att den positionen är illusorisk. I alla händelser är detta sannolikt det maximala
stöd Hesse kan påräkna. Dubierna är alltför starka. Det är faktiskt
Akademiens tvekan inför Hesse som öppnar vägen för Sillanpää till
1939 års pris. Så ser epilogen ut till ett decennium med ambitionen
att belöna författarskap av "allmänmänskligt intresse".
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1948 ÅRS NOBELKOMMITT

Anders Österling (ordf.)

Fredrik Böök

Sigfrid Siwertz

Hjalmar Gullberg

V. "Banbrytarna" (1946—)

Efterkrigstiden betecknar en ganska radikal brytning med det föregående skedets prispolitik. Valet av Gabriela Mistral 1945 tillhör
egentligen inte den nya fasen. Massiva förslag från Latinamerikas
alla hörn fördes fram alltifrån 1940 och hon kunde mycket väl ha
fått priset redan det året, om inte all utdelning inhiberats genom
beslut av regeringen. Betydelsen ligger här närmast — utom i att man
äntligen valde en lyriker — i att man bröt den europeiska och nordamerikanska begränsningen, för första gången sedan priset till Tagore 1913.
Men något mer hade hänt. Prismotiveringen vid valet av T.S. Eliot
1948 anger de nya vindar som blåser genom Akademien: "för hans
märkliga insats som banbrytare inom nutida poesi". Detta är de
stora pionjärernas skede. Kriteriet är inte alldeles nytt. Pirandello
tillerkändes 1934 års pris för sin "djärva och sinnrika nyskapelse av
dramats och scenens konst". Men det är snarast undantaget som
inskärper regeln i 30-talets urvalsprocess med dess sikte på det allmänt tillgängliga. En liknande värdering skymtar 1944 när priset
går till Johannes V. Jensen som ju tidigare mött starkt motstånd i
kretsen: "för den sällsynta kraften och frodigheten i hans diktarfantasi, förenad med vittfamnande intellektualitet och djärv, nyskapande stilkonst". Den djärva stilkonsten är här ännu endast ett element i bilderi men det visar ändå en ny värderingsgrund på väg att
etableras.
Österling som i ett särskilt yttrande 1944 nämner hur han vid flera tillfällen förordat Jensen finner honom "f.n. utan jämlike i nordisk litteratur" i fråga om "fantasikraft och språkligt konstnär103

skap". De brister kommitteordföranden, alltså Hallström, ofta
framfört spelar för Österling själv "icke [- - -] samma roll vid uppfattningen av hans originella diktarverksamhet som helhet, i synnerhet som utvecklingen mot högre andlig mognad och överblick
synes [-] klart markerad". Österling nöjer sig med markeringen
"originell". Med större tydlighet poängteras den innovativa aspekten av Siwertz i ett samtidigt särskilt yttrande. Hans förord baseras
på att Jensen är "en språklig förnyare av hög klass"; denne imponerar också "som en djärv, omfattande och energisk diktartyp, som
inte dragit sig för att ge sig i kast med nya och stora ämnen".
Bland de nordiska kandidater som diskuteras under krigsåren återfinns också Vilhelm Ekelund, 1941 föreslagen av Pär Lagerkvist och
Hans Larsson. Hallström skrev ett avböjande sakkunnigutlåtande
som kommitten instämde i. Han fann att Ekelunds "i flera avseenden
märkliga produktion på det hela taget är så egocentrisk och ofta rent
av esoterisk, att ett litterärt Nobelpris inför det allmänneliga och vida
forum, som utmärkelsen har att tala till, icke ligger nära till hands".
Det är återigen 30-talets måttstock, nu särskilt vårdad av Hallström.
Nyckelordet "banbrytare" är framför allt knutet till Anders Österling, Akademiens sekreterare sedan 1941 och från 1947 den som
för pennan i Nobelkommitten efter att ett kvarts sekel ha varit en
viktig röst i den arbetsgruppen. Hans signum kan tydligt urskiljas i
den nya Nobelprispolicy som bryter med tidigare praxis i sin ambition att lyfta fram de djärva och förnyande författarskapen. Raden
börjar med Hesse, Gide, Eliot och Faulkner. De som argumenterar
på denna linje är som vi skall se flera men det är ändå rimligt att tala
om de närmaste decennierna som epoken Österling.
Liksom i fråga om de naturvetenskapliga prisen tar det nya kriteriet för litteraturpriset fasta på dem som banat väg för en ny utveckling. Det kan sägas vara en ny och från 30-talet vitt skild tolkning av
formeln "gjort mänskligheten den största nytta". I stället för att
snegla på den världsvida tillgängligheten sätter prisarbetet författarens insats i fokus och uppmärksammar då särskilt prestationer
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som möjliggjort nya sätt att se och gestalta och därmed banat väg
såväl för den fortsatta litterära utvecklingen som för en ny sensibilitet hos mottagarna.
Vattendelaren kan förläggas till 1945. Pristagaren det året skulle
ha hetat Paul Valery — om diktaren inte avlidit i juli. Efter detta
"streck i räkningen för Nobelkommitten" överväger man rentav ett
postumt pris men stannar för Österlings mening att en sådan gest i
stället för att applåderas skulle "uppfattas som 'försenad ankomst',
vilket den ju också är" (brev till Hallström 2.8 resp. 10.8.1945).
Akademien är inte längre identisk med den som på 30-talet avvisade "en så exklusiv och svårtillgänglig diktning". Bland nya ledamöter återfinns Hjalmar Gullberg, Pär Lagerkvist och Gustaf Hellström. I kommitten sitter utom Hallström, Österling, Hjalmar
Hammarskjöld och Böök nu också Sigfrid Siwertz. Det var Österling, Siwertz och Böök som gick i bräschen för Vakrys kandidatur,
Böök med en personlig omvärdering redan 1943: Vakrys poetiska
insats är "så originell och betydande", det prosaiska författarskapet
"så iderikt och glänsande" att utmärkelsen är motiverad. Med ord
som dessa börjar motståndet mot exklusiviteten att brytas.
Av särskild betydelse för denna satsning på den konstnärliga förnyelsen är det dynamiska inslaget av skönlitterära författare i Akademien den aktuella tiden. Siwertz slöt ju redan 1939 upp vid Österlings sida i aktionen för Hesse, och Hellström är som vi strax
skall se en drivande kraft bakom Faulkners pris. Gullberg banar vid
flera tillfällen väg för den tidigare styvmoderligt behandlade lyriken. Österling har i sen tid för Ulf Linde betonat vad denna starka
författarrepresentation betydde för den nya prispolicyn efter kriget. Det är naturligtvis svårt att styrka en sådan uppfattning siffermässigt. 1932 och 1938 — åren för Galsworthys och Pearl Bucks pris
— var de skönlitterära författarna i alla händelser i minoritet (7 av
18). 1948 och 1956 — Eliots och Jimenez' år — hade de faktiskt ökat
sin andel (till 8 resp. 9). Men viktigare än numerären är orienteringen i den samtida världslitteraturen och det kritiska engagemanget.
Från den synpunkten framstår några av 30-talets skönlitterära för105

fattare, Heidenstam, Selma Lagerlöf och Albert Engström, som
ganska tvivelaktiga krafter. Ingen av dem var hemmastadd i nyare
utländsk litteratur, och i varje fall för Heidenstam på hans Övralid
och Lagerlöf på hennes Mårbacka har deltagandet i arbetet karaktären av gästspel, med korrespondensen som ett hjälpmedel i orienteringen snarare än som ett redskap för insatser i diskussionen. Ingen
av de tre stod heller öppen för sentida litteratur av mer exklusivt
slag. — Å andra sidan har en rad av efterkrigsakademiens ledamöter
utanför den skönlitterära sektorn — sådana som Henry Olsson och
Dag Hammarskjöld — gjort viktiga insatser i sammanhanget. De
förenade variablerna, numerären och engagemanget, generationstillhörigheten och den kritiska vidsynen, tyder dock på att de skönlitterära författarna verkligen varit avgörande på det sätt som
Siwertz', Hellströms och Gullbergs bidrag ger intryck av.
En glimt av de nya villkoren ger ett brev från Österling till Martin
Lamm 30 september 1947. Sekreteraren är medveten om svårigheten att lotsa Gide förbi de konservativa; det gäller en författare "av
samma problematiska klass" som Hesse. Men han vill "gärna göra
ett försök", då han "nu i alla fall kan få Ak:s författare med [sig]".
Österling måste ha uppfattat en stark skillnad i förhållande till läget
1939 då han bara kunde räkna in en författare, Siwertz, vid sin sida
i aktionen för Hesse.
Bland de äldre författarna fanns en viss oro över den vindkant—
ring som var på väg. I ett brev till Hallström 8 mars 1941 skriver
Sven Hedin: "Vi åldringar måste kämpa mot den växande fara som
ligger i att Sv. Ak. successivt förvandlas till en klubb för icke alltför
lysande poeter." Lyckligtvis var Hedins farhågor ogrundade. I själva verket bör nyrekryteringen inom Akademien ha varit av avgörande betydelse för den nya lyckosammare policy som kännetecknar Nobelprisarbetet under efterkrigsåren.
Vakrys roll som prövosten ärvs av en annan svårtillgänglig diktare i den symbolistisk-modernistiska traditionen, T.S. Eliot. Överflyttningen markeras i klartext av Siwertz i ett yttrande fogat till
1947 års kommitteutlåtande: "Då priset genom olyckliga omstänIo6

digheter aldrig kom att ges åt den s.k. hermetiska diktningens geniala föregångsman Val&y, så erbjuder sig en möjlighet att i någon
mån ta skadan igen genom att välja Eliot." Denne hade 1945 föreslagits av Österling. Hallström skrev ett avböjande utlåtande. Han erkänner att det finns både vackra partier och djupt tänkande mitt
bland de associativa komplikationerna men stannar, som det heter i
kommitteutlåtandet detta år, i övertygelsen att denna diktnings
"ytterst exklusiva natur gör den föga lämplig för en utmärkelse med
det litterära Nobelpriset som har att svara inför ett tämligen universellt forum". Det är 30-talets dom över VaMry som går igen — med
samma hänvisning till den vida allmänhet som priset tänks förutsätta som avnämare.
Eliot får vänta en tid i kulisserna. Under tiden förs två andra kontroversiella kandidater fram till priset, Hermann Hesse och Andre
Gide. Hesse hade under 30-talet emot sig de besvärande förebråelserna för "etisk anarki" och bristfällig människoteckning. För den
som tagit del av Österlings introduktionsverksamhet, från inledningen till Stäppvargen 1932 över knippet tolkningar i Tonen från
havet till recensionen av Das Glasperlenspiel 1944 (StockholmsTidningen 23.1), är det ingen hemlighet vem som lotsat Hesse förbi
alla invändningar fram till det slutliga erkännandet. Själv säger Österling i Minnets vägar att Hesse är "en av de diktare om vilkas slutliga belöning [han] tillräknar [sig] någon förtjänst". Redan hans inledning till Stäppvargen, detta "själsliga experiment av yttersta
djärvhet", röjer på en gång beundraren av den dristigt förnyande
konsten och den varsamt resolute övertalaren. 1939 fogade Österling och Fogelqvist en redan citerad plädering för Hesse till det avstyrkande kommitteutlåtandet. 1946 behöver Österling bara hänvisa till det yttrandet i en energisk sammanfattning, som Siwertz
och Böök instämmer i. Hallström och Hammarskjöld står i kommitteutlåtandet ensamma för den avvisande hållningen. Österling
finner att Hesses hela produktion ger "bilden av en god, kämpande
människa, som med sällsynt uppriktighet och samvetsömhet har
följt sin kallelse, och som i en tragisk epok har bevarat den äkta hu107

manismens sköldemärke". Den slutklämmen refererar till prisets
"idealiska" karaktär. Samtidigt sägs Hesse vara en diktare med
"hemortsrätt i ett land som kom att tillhöra det neutrala reservatet
i Europa" — ett tungt vägande argument en så kort tid efter krigsslutet. Men viktigare på sikt är markeringen av att Hesses berättarkonst är "djärv, inträngande och fantasifull" . I Nobeltalet prisar
Österling med liknande ord Hesses "allt djärvare böcker" från tiden för ett personligt krisskede med "sitt mest storslagna dokument i fantasiromanen Steppenwo/f". Det är den satsning på den
djärva, förnyande dikten som skulle bli Österlings signum. Det kan
tilläggas att han anlägger synsättet också retroaktivt. I sin prishistorik ett par år senare beklagar han att Ibsen aldrig fick priset och att
"Nobels hederslista därmed för alla tider saknar ett av de allra
största föregångarnamnen i världslitteraturen". Österlings ambition är just att denna förteckning skall uppta diktens stora pionjärer.
Den synpunkten är väl inte lika tydlig i 1947 års val — det av Andre Gide. En nyhet, som slår igenom när Hallström lämnat ifrån sig
ordförandeskapet och som bibehålls några år, är att kommitteledamöterna efter en gemensam resonerande katalog var och en presenterar sina värderingar av huvudkandidaterna. Det ger en helt annan
inblick i resonemangen och preferenserna. Österling inleder med
att finna alla tre finalisterna, Gide, Sikelianos och Eliot, ha fullgod
meritering. Placeringen blir, som det flera gånger heter framöver,
"slutligen endast en lämplighetsfråga". Det är enbart ett sådant skäl
— att Eliot är yngst av de tre — som kommer Österling att för ögonblicket sätta denne "banbrytare i samtida diktning" i sista rummet.
Först sätter han Gide, "rätt allmänt" betraktad "som Frankrikes
främste författare". Han griper genast tjuren vid hornen. Gide har
varit en "omstridd" man, som en gång för alla tillhör "de andliga
orosstiftarnas klass". Inför hänsynslösheten i självavslöjandet vill
Österling erinra om Rousseautraditionens "passionerade sanningskärlek". Ja, han finner rentav att Gide bättre än Anatole France
motsvarar prisets "ideella fordringar" genom att vara "en modig
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försvarare av författarskapets integritet, grundad på personlighetens rätt och plikt att fritt, självständigt och fullständigt gestalta
sina problem". Det tilläggs att ett pris till Gide — som "skulle uppfattas som en djärv, men berättigad handling" — inte behövde betraktas "som en sanktionering av alla hans verk".
Det är en plädering som skickligt lotsar en omtvistad mästare
förbi de moraliska hindren. Hjalmar Hammarskjöld tillhör återigen de indignerade och Hallström har "förlöjligat och gjort ner
både Eliot och Gide" enligt Elin Wägner i brev till Österling 5 november 1947. Själv känner hon det "gränslöst sorgligt" att inte kunna få vara på samma sida som sina vänner och att "komma i sällskap
dit [hon] inte hör". Med det sista syftar hon på Hammarskjöld och
hans "yttrande om belöning till Gide för homosexuella bravader".
Men slutsatsen är ofrånkomlig: "[- - -] min inställning till Gide är
konsekvent ur hela min livssyn." Mot det står den uppfattning som
Einar Löfstedt ger uttryck åt i brev till Österling 9 november. Han
ger Böök rätt i att Gide "inte har någon egentlig gestaltskapande
förmåga". Dennes begåvning är "analytisk och psykologisk" —
"men vilken storartad konstnär är han dessutom inte i sina bästa
saker! ": "Och det oerhörda allvar som bär upp varje scen, även de
erotiskt anormala, gör det för mig ofattbart att man här kan tala om
pornografi eller ens om osedlighet i moralisk mening."
Att Akademien trots sina betänkligheter kunde besluta att ge priset till Gide vittnar om den generositet i tolkningen av begreppet
"idealisk" som en majoritet nu nått fram till. Men viktigare ur vår
aktuella synpunkt är den roll som föregångare man tillskriver Gide.
Österling talar om hur verk som La porte aroite, Les faux-monnayeurs och Si le grain ne meurt "övat ett utomordentligt inflytande". Hjalmar Gullberg, som liksom Siwertz här gör gemensam sak
med Österling, är mer utförlig. Les faux-monnayeurs, om också
"ett konstnärligt mera tvivelaktigt verk", "gav dock märkliga impulser åt den europeiska romanen; så har det hos oss varit avgörande för Eyvind Johnsons författarskap". Och "det inflytande han utövat och den roll han spelat" är överhuvud av sådan betydelse att
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priset "i varje fall inte kan gå till någon annan fransk författare än
Andre Gide".
De övriga franska författare som övervägdes år 1947 var Jules Romains, vars jätteserie frånkänns "inre bärkraft" och förebrås allt starkare "kolportagemässiga inslag" . Vidare den flera gånger föreslagne
Georges Duhamel, som väcker sympati inte minst genom "sin humanitära åskådning", svarande mot prisets "speciella fordringar". Och
slutligen Andre Malraux som framför allt i L'espoir "visat djärva
grepp om det svåra, brännande stoffet och en intensiv förmåga av
scenskildring i förening med äkta, revolutionärt patos" men som med
hänsyn till de äldre franska kandidaterna placeras på väntelista.
1946-47 framträder de nya värderingarna alltså i lovorden över

den "djärva" konsten och uppskattningen av det "inflytande" verken utövat på den europeiska litteraturen. Än tydligare blir måttstocken 1948, då Eliot vägs mot Sikelianos och hos kommittemajoriteten får en förstaplacering just i kraft av sin roll som föregångare.
Österling slår genast fast: Eliots "inflytande tycks nu vara på höjdpunkten, och om hans internationella rangställning kan ingen tvekan råda". Han har "inom sin epok spelat rollen av eminent frågeställare med en mästares formuleringskonst både i det poetiska
bildspråket och i essäernas ideförsvar". Det mest omtalade verket,
The Waste Land, är 26 år gammalt, "en riskabel ålder då det gäller
litterära experiment", men har visat sig äga "en alldeles oförminskad aktualitet efter det andra världskriget". Österlings hyllning i
Nobeltalet till denne "pionjär" inom modern poesi löser samtidigt
elegant upp den motsättning mellan exklusivitet och universalitet
som 30-talsakademien hade sådana övermäktiga svårigheter med.
Eliot har "utifrån en ytterst exklusiv och medvetet isolerad position
efter hand [-] kommit att utöva ett mycket vidsträckt inflytande";
hans dikt har förmått "skarpt som diamanten skära sig in i vår generations medvetande".
Gullberg och — förvånande nog — Böök följer Österling i denna
värdering. Böök ville gärna utmärka båda finalisterna men stannar
I TO

för att sätta Eliot främst som den "originellare" konstnären och
"mera betydande" personligheten. Denne har också "satt så djupa
spår i modern lyrik och intar en sådan plats i England, att man
knappast med förbigående av honom kan tilldela en annan lyriker
priset". Gullberg är mer utförlig. Han finner att Eliot, trots att han
"främst är en poet för poeter och litteraturkännare", utövar ett "inflytande" som "sträckt sig långt över den anglosachsiska världens
gränser". I The Waste Land "genomförde han en tidsanalys utan
motstycke i skärpa och koncentration och skapade samtidigt en ny
och originell form för den lyriska ingivelsen". Dramatiken och essäistiken förstärker Eliots position; "det utslagsgivande är dock de
fåtaliga men banbrytande tankedikterna". Yttrandet visar klart i
hur hög grad Gullberg nu står vid Österlings sida i satsningen på
vägröj arna.
Av speciellt intresse i sammanhanget är att Österlings tal bredvid
Eliots "storslagna diktexperiment" The Waste Land ställer ett samtidigt, "i modern litteratur än mer sensationellt verkande pionjärarbete, irländaren Joyces mångomtalade Ulysses". Med denna erinran om det närmast föregående skedets största och numera irreparabla försummelse sträcker Österling ut 1948 års Nobelhyllning
också till ett banbrytande arbete som är "djupt befryndat" med The
Waste Land "både till anda och kompositionssätt".
Men adressen är vidare än så. Österling återkallar det ögonblick
för exakt 25 år sedan då Yeats stod på samma plats: "The honour
now passes to you as being a leader and a champion of a new period
in the long history of the world's poetry." Den nya poetiska fas som
här uppmärksammas i sin ledares gestalt är den modernistiska, som
nu för första gången träder in i Nobelprissammanhang. Förändringen markeras redan i talets upptakt. De flesta i raden av Nobelpristagare är "representanter för en litteratur, som söker sina naturliga
kontakter i folkmedvetandet, och som brukar mer eller mindre närliggande medel för att nå detta mål". Eliot är här "en avvikelse", en
diktare som väljer den smala och exklusiva vägen "in i vår generations
medvetande". Det är ingen tillfällighet att Eliot träder in i den så olägIII

ligt bortgångne Valerys ställe. I författaren till The Waste Land
apostroferas i själva verket indirekt hela den stora symbolistiskmodernistiska tradition som sträcker sig från Mallarme in i sen tid.
Den flera gånger aktuelle Sikelianos offras i banbrytarnas tecken.
Gullberg, som mer än de andra var i stånd att tala för honom och
som också genom sina tolkningar gett bidrag till förståelsen, tog till
sist sin hand ifrån honom: "Redan genom sitt modersmåls avskildhet och begränsning är denne moderne arvtagare till Pindaros och
Hesiodos förhindrad från att utöva något inflytande på världslitteraturen; han har sin styrka i det böljande ordsvallet mer än i originaliteten, i inspirationens dunkla ursprunglighet mer än i tankens
skärpa." Vid sidan av en "banbrytande" tankediktare med en "ny
och originell form" med internationellt "inflytande" kommer Sikelianos till korta.
I hur hög grad Gullberg sätter sin lit till kriteriet "banbrytande"
framgår av hans yttrande till 1949 års utlåtande. Där anför han mot
Duhamel att denne inte är "någon förnyare av de konstnärliga formerna": "Efter två sådana banbrytare som Gide och Eliot skulle
Duhamel komma som en visserligen hedersam men lite glanslös
pristagare." Den efterlysta kvaliteten finner Gullberg däremot hos
Boris Pasternak, "en av de poetiska uttrycksmedlens förnyare i vår
tid". Han misstänker att denne i själva verket är "den finaste och
mest egenartade artisten" av alla de utländska författarna på årets
lista. (Ordet "utländska" rymmer här en intern artighet. Gullberg
skulle vara beredd att förorda Lagerkvist om denne inte "själv anhållit om att icke komma under bedömning".)
1949 års pris — utdelat först 1950 — går till en prosaist av lika genomgripande betydelse som 1948 års pristagare, William Faulkner,
föreslagen av prins Wilhelm, ordförande i Pennklubben. Faulkners
väldiga inflytande på sentida berättarkonst, inte minst den franska
nouveau roman och den latinamerikanska magiska realismen, kan
ännu inte överblickas. Om detta kunde 1950 års akademi ingenting
veta. Men man föregrep utvecklingen genom att också nu satsa på
vad man urskilde som en stor experimentator.
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En kuriositet i 1948 års diskussion var Thomas Manns nya kandidatur. Det var Hjalmar Gullberg och Einar Löfstedt som föreslagit honom till nytt pris på grundval av produktionen efter 1929. Kommitten avstod dock från att pröva förslaget "då akademien principiellt
yttrat sig avrådande i fråga om lämpligheten att utdela nytt pris till
samma person". Förslaget hade annars "givetvis måst bedömas som i
högsta grad meriterat".
Intressant är reaktionen inför Colette, som föreslagits av en ledamot av Franska akademien. Kommitten avvisar förslaget "med någon förvåning över att det kunnat väckas" — författarinnan "rör sig
på ett plan, där hon icke allvarligt kan komma i betraktande för ett
Nobelpris".

Gustaf Hellström, som skrivit sakkunnigutlåtandet, ser i Faulkner "en av de för närvarande allra främsta gestalterna inte endast i
nordamerikansk utan överhuvudtaget i anglosachsisk romandiktning". Han framhåller dels Faulkners "glödande inbillningskraft
och intensiva psykologiska gestaltningsförmåga", dels hans "från
roman till roman varierande berättarteknik": "Till denna experimenteringslusta kan kanske också hänföras hans i nyare anglosachsisk romandiktning oöverträffade herravälde över det engelska
språkets från skilda språkelement och skiftande stilepoker stammande rikedomar — från elizabethanerna ända fram till sydstatsnegrernas torftiga pigeon-english."
Mot bakgrund av de föregående decenniernas avoghet mot all
konstnärlig komplikation ter sig Hellströms analys av Absalom,
Absalom!, "Faulkners svårtillgängligaste verk", särskilt imponerande. Hans läsning utmynnar i ett försvar mot anklagelserna för
misslyckande: "Det är en mäktig, för att inte säga överväldigande
skaparkraft som här fått sin utlösning; det är endast genier, som gör
sådana misslyckanden." Enligt hans uppfattning är detta "en av de
säregnaste och mest fascinerande romaner som skrivits på mången
god dag".
Med fin intuition banar den sakkunnige väg in i denna svårtillgängliga terräng genom att aktualisera en närliggande, älskad berät113

tarkonst. Han jämför Faulkners landskap med Selma Lagerlöfs
Värmland och hans Jefferson City med Hjalmar Bergmans Wadköping och han visar hur Faulkner — liksom de två svenska berättarna
"både romantiker och realist" — delar Lagerlöfs tro att ingen undgår
sitt straff eller berövas en rättmätig medkänsla och samtidigt kommer nära Bergmans groteska humor. Men Faulkners scen är, finner
han, mörkare och blodigare och dess samhälleliga bakgrund vitt
skild från den stabila rättsordningen hos de svenska författarna.
Med denna effektiva vägledning i Faulkners värld lyckades Hellström få Akademien med på ett pris till en svårtillgänglig förnyare:
i hans Nobeltal blev Faulkner "— vid sidan av Joyce, och kanske i
ännu högre grad än han — den store experimentatorn i vårt århundrades berättarkonst". Den förste Hellström lyckades vinna för sin
kandidat var Nobelkommittens ordförande. Österling erkände i
sitt yttrande att han hyst betänkligheter inför "de djupt depressiva
teman" Faulkner med förkärlek behandlar — det motsvarade föga
"den fordran på trösterik eller i någon mån positiv livssyn, som fick
anses åsyftad i föreskriften om idealisk riktning". "Men", tillades
det, "hans konstnärliga integritet är så stark och egenartad att man
slutligen tvekar att lägga en dylik måttstock på hans romaner." Österling var därför beredd att för sin del instämma i den sakkunniges
"klart avvägda" värdering av Faulkners "berättargeni". Han fann
också dennes "ställning i den litterära världen" så kvalificerad att ett
pris skulle hälsas med bifall både i Amerika och Europa. I den värderingen instämde inte de övriga i kommitten — men väl Akademien. Siwertz hade föredragit att dela 1949 års pris mellan Kazantzakis och Sikelianos medan Gullberg återigen hade Pär Lagerkvist i
åtanke.
Österlings yttrande är ett viktigt aktstycke. Det var första gången
en "djupt depressiv" diktning i kraft av sitt "berättargeni" lyckats
övervinna den fordran man utläst ur nyckelordet "idealisk". Här
banades väg föl' en mer generös praxis — småningom med plats också för författarskap som Becketts. Det är förvånande att Österling,
med sin värdering av pionjärskapet, inte hakade på Hellströms ka114

rakteristik av "experimentatorn" Faulkner. Kanske saknade han
det efterhandsperspektiv, det facit man haft i sin hand i Eliots fall.
Men priset siktade liksom föregående års till ett litterärt kraftcentrum från vilket man denna gång hade anledning vänta sig ett stort
förnyande inflytande.
Samtidigt som Faulkner mottog 1949 års pris tilldelades Bertrand Russell priset för 1950 efter förord av en enhällig kommitte.
Österling sade sig gärna skriva under slutorden i den sakkunniges,
Anders Wedbergs, utlåtande: "Att ge Nobelpriset i litteratur åt
Bertrand Russell vore enligt mitt förmenande att hedra en av förnuftets och humanitetens mera lysande talesmän i vår tid." Österling fogade till detta att Russell "genom sin liberala humanism"
syntes honom "motsvara just de önskemål och det tänkesätt, som
ledde Nobel när han stiftade sina pris". Det är intressant att på nästa
sida i yttrandet se Österling tveka att lägga "en dylik måttstock" på
Faulkners romaner. Vi befinner oss verkligen i en brytningstid vad
gäller tolkning och tillämpning av Nobels föreskrift.
I ett annat avseende kommer Österling däremot fram till en motivering liknande den i hans hyllningar till banbrytarna. Han vill ge
Russell företräde bland årets kandidater med hänvisning inte bara
till "hans överlägsna intellektuella utrustning" utan också till "hans
vidsträckta inflytande som modern upplysningsfilosof". Denne
pristagare sällar sig till de "föregångare" som en ny policy gärna vill
se på listan.
Att det rör sig om en brytningstid framgår också av domen över
Hermann Broch, till sin anda vitt skild från omdömet om Faulkner.
Österling fångades visserligen av förslagsställarens, Thomas Manns,
utomordentliga lovord som vädjade till hans värdering av det djärvt
nyskapande. I sin recension av Der Tod des Virgil i Stockholms-Tidningen 4 augusti 1946 erkände han också det storstilade i greppet
om ämnet liksom det magnifika i upptakten. Men han stod främmande inför den nya genren; han fann att Broch "frestat det omöjliga genom att röra ihop berättelse, lyrik, filosofi, historia i ett ordsvall utan like". Både respekten för det grandiosa i greppet och kri115

tiken av det "hoprörda" och mångordiga föregriper kommittens
syn på verket 1950. Broch ledes, heter det nu, "av en stark ambition" och spänner sig som berättare "till svårare uppgifter än han
med sina förutsättningar kan lösa". Det gäller särskilt "antikromanen Der Tod des Virgil, som har en djärv, storstilad anläggning men
lider av språklig överbelastning och dunkel symbolism". Kommitten avböjer också förslaget. Detta omdöme, samma år som Akademien ger Faulkner priset, röjer en kvardröjande skepsis inför den
blandning av berättelse och omständlig essä man reagerat negativt
inför redan i fråga om Der Zauberberg. Österling finner mycket
riktigt i sin recension att Manns betyg framstår som lovord åt "en
lärjunge, som tillägnat sig även hans stils oarter från den senare perioden".
Självfallet bryts uppskattningen av "banbrytarna" mot andra
värderingar. Efterkrigstidens praxis präglas i stor utsträckning av
valet mellan de stora förnyare som framträder som knutpunkter i
det större sammanhanget och de solitära "mästare" som snarare
fullföljt en tradition. Spänningen mellan dessa alternativ kan direkt
avläsas i pristagarlistans ordalag. Efter den rad som kröns med
namnen Eliot, Faulkner och Russell följer tre pristagare ur den andra kategorin. Prismotiveringen i Churchills fall talar uttryckligen
om hans "mästerskap" i historisk och biografisk framställning men
prisen till Pär Lagerkvist och Frankois Mauriac kan betraktas under
en liknande aspekt (även om Mauriac i Österlings ögon har drag av
"vägvisare", hyllad av lärjungar som Graham Greene). Signifikativ
är motiveringen 1951: Lagerkvist belönas "för den konstnärliga
kraft och djupa självständighet, varmed han i sin diktning söker
svar på människans eviga frågor".
1951, Pär Lagerkvists år, går kommitten snabbt igenom 24 av de 25
kandidaterna. Man uttalar sin höga uppskattning av Jose Ortega y
Gasset; med den sakkunnige (Per Hallström) finner man att han
"alltjämt hör till eliten av de skribenter som befattar sig med samtidens stora frågor" men stannar för att "ett nytt filosofipris" året efter
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Russell "icke gärna kan komma i fråga".
Också den spanske litteraturhistorikern Ramön Menendez Pidal
får "all berättigad aktning" samtidigt som hans höga ålder nödgar
kommitten att avvisa förslaget. Samma skäl anförs mot Paul Claudel.
Beträffande Samuel Joseph Agnon — pristagare 1966 — hänvisar man
till ett tidigare avböjande; denne hade föreslagits redan 1947. I fråga
om Nikos Kazantzakis finner kommitten efter fortsatt studium att
han "med all sin färgrika och flödande berättartalang dock icke ensam kan försvara priset". (Den som kunnat dela ett pris med honom,
Angelos Sikelianos, har just avlidit.) Sigfrid Siwertz har dock anmält
"en mera positiv uppfattning av den föreslagne".
Efter en summarisk genomgång av övriga kandidater — bl.a. avvisas den redan tidigare nominerade Tarjei Vesaas — föreslår kommitten
"enhälligt" Pär Lagerkvist, med förtydligandet: "Med hänvisning till
tidigare praxis rörande prisförslag, som gällt Akademiens egna ledamöter, önskar kommitten icke ingå på sedvanligt bedömande av den
föreslagnes författarskap, utan inskränker sig till att anbefalla denna
kandidatur. Som en viktig omständighet bör därvid understrykas, att
årets förslag övervägande och med styrka framförts av förslagsberättigade instanser i olika länder och sålunda icke enbart kan sägas ha
utgått från Akademiens egen krets, vartill kommer att det fått ytterligare stöd genom den mycket hedersamma uppmärksamhet, som i utlandet och särskilt i Frankrike kommit Lagerkvists senaste verk [Barabbas] till del."

Den konstnärliga kraften" — uttrycket varieras följande år för
Mauriacs del till "konstnärlig intensitet" — är ett övergripande kriterium för den diktning som hela tiden tävlar med den vägröjande.
Men självfallet kan själva mästartiteln också tilldelas banbrytaren.
Sålunda ges 1954 års pris till Ernest Hemingway "för hans kraftfulla och inom nutida berättarkonst stilbildande mästerskap, senast
ådagalagt i The Old Man and the Sea".
Redan en genomgång av prismotiveringarna visar hur begreppet
"banbrytare" kan ges ett begränsande epitet. Det är inte bara fråga
om diktare som likt en Eliot blir av övergripande internationell betydelse. Värderingen kan också framhäva författare som inom sina
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nationella eller språkliga gränser varit av stor betydelse för det följande. 1955 och 1956 års pris går i snabb följd till två diktare av det
slaget, Halldör Kiljan Laxness "för hans målande epik, som förnyat
den stora isländska berättarkonsten", och Juan Ramön Jimenez
"för hans lyriska diktning som på spanskt språk bildar ett föredöme
av hög andlighet och konstnärlig renhet". I det senare fallet förtydligas ordet "föredöme" i Gullbergs tal till pristagaren. Den Jimenez
som först trädde fram på scenen var "ingen djärv nydanare" men
den senare Jimenez som "gjort tabula rasa med sin tidigaste produktion" och präglas av "sitt formella experimenterande" blir av
genomgripande betydelse för den spanskspråkiga poesin:
Rafael Alberti, Jorge Guillen, Pedro Salinas och andra som skrivit sina
namn i den spanska lyrikens nyare historia har varit hans lärjungar; Federico Garcia Lorca hör till dem likaväl som de latinamerikanska diktarna med Gabriela Mistral i spetsen.

Gullberg ansluter här till sitt yttrande 1949. Han är en deciderad
förespråkare för "nydanarna" i den samtida litteraturen. Men även
andra brukar denna tid begrepp som "banbrytande betydelse" och
"pionjär". Bland dem återfinns som vi skall se Dag Hammarskjöld,
Eyvind Johnson och Henry Olsson. I just fallet Jimenez var Österling likväl sval; han satte den spanske litteraturforskaren Pidal
högre, som framgår av ett brev till Bertil Malmberg 21.10.1955.
Pendlingen mellan "banbrytare" och mer ensamstående "mästare" fortsätter under hela efterkrigstiden. I fråga om den senare kategorin utpekas solitärens ljusstyrka ofta med orden "kraft" eller "intensitet" i prismotiveringen. Mot Sartre, som "utövat ett vidsträckt
inflytande i vår samtid", Beckett med hans "nya former för roman
och drama" vid gestaltningen av "nutidsmänniskans blottställdhet"och Vicente Aleixandre, som "företräder mellankrigstidens
stora förnyelse av den spanska poesins traditioner", står sålunda
Ivo AndriC, belönad "för den episka kraft varmed han gestaltat
motiv och öden ur sitt lands historia", Michail Sjolochov, hyllad
"för den konstnärliga kraft och ärlighet, varmed han i sitt Donska
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epos har gestaltat ett historiskt skede i ryska folkets liv", Alexander
Solsjenitsyn, tilldelad pris "för den etiska kraft varmed han fullföljt
den ryska litteraturens omistliga traditioner", och Isaac Bashevis
Singer, som man utmärker "för hans intensiva berättarkonst, som
med rötter i en polskjudisk kulturtradition levandegör universella
mänskliga villkor".
Kategorin "banbrytare" dominerar perioden 1946-60, inledd
med räckan Hesse, Gide, Eliot och Faulkner och avrundad med
klungan Pasternak, Quasimodo och Perse. Att Pasternak ses ur den
synvinkeln visar redan Gullbergs anförda ord från 1949: "en av de
poetiska uttrycksmedlens förnyare i vår tid". Österling ger offentlighet åt den värderingen när han i ett radioanförande 23 oktober
1958 talar om "en modernt inspirerad banbrytare" och förnyare av
det ryska språket. Generellt kan nog sägas att kriteriet minskar i
betydelse sedan den moderna poesins, romanens och dramats stora
förnyare fått sitt erkännande. Den modernistiska traditionen blir
småningom så etablerad att det inte finns anledning markera avantgardedraget hos en Pablo Neruda, en Harry Martinson eller en
Czeslaw Milosz. De tillhör inte modernismens heroiska skede utan
dess rika skördetid.
1964 ställs mot varandra två skilda vägvisare, båda med meriter
som brister ur den synpunkten. "Slutuppgörelsen kommer säkert",
skriver Karl Ragnar Gierow till Erik Lindegren 9 oktober, "att stå
mellan Sartre och Auden." Prismotiveringen skulle tala om Sartres
vidsträckta inflytande; på plussidan anför brevet även att Les mots
"synes förebåda ett nytt och vitalt skede i hans författarskap". Mot
honom talar "att han mera är debattör än egentligen skapande diktare". Med Österlings ord i hans radiopresentation 22 oktober:
"budskapet förblir det väsentliga" i en "realistisk" teaterform. Sartre är med andra ord en filosofisk vägvisare, inte en banbrytare av
Pirandellos eller Faulkners art. Auden räknar man däremot till de
litterära förnyarna. För denne har anförts, fortsätter Gierow, "att
han — till skillnad från de båda andra [Sartre och Sjolochov] — dock
hör till seklets formgivare" (liksom "att hans essayistik vittnar om
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en skarpsynthet och orientering av ovanliga mått"). Mot honom
talar "att hans höjdpunkt ligger ganska långt tillbaka i tiden". Det
hela kompliceras av hänsynen till den nationella fördelningen (varom mera i kapitel VII); "endast synnerligen tvingande skäl kunde
motivera ett femte pris [efter kriget] till samma land efter så kort
uppehåll". Sartre, med Gierows ord den "aktuellare av de två huvudkandidaterna", avgår trots allt med segern 21 oktober — för att
några dagar senare tacka nej till priset.
Lars Gyllensten bekräftar i Minnen, bara minnen en länge cirkulerande uppgift: "Sartre eller honom närstående [hörde] av sig drygt tio
år senare, i september 1975, genom ombud — med förfrågan om han
kunde lyfta pengarna. Detta var emellertid omöjligt — beloppet hade
fonderats inom Nobelstiftelsen och var inte längre tillgängligt.

Småningom ser vi emellertid allt tydligare spår av ett generationsskifte. Redan ett decennium efter början på Österlings nya
policy kan Dag Hammarskjöld utropa — i reaktion mot valen av
Churchill, Hemingway och Laxness: "0, om man kunde mönstra
lite djärvhet!" (brev till Sten Selander 27.6.1956). För honom blir
attityden till Perse en mätare på generationsskillnaden. Österling
"tycks uppskatta ungdomsdiktaren", Selander sträcker sig "i varje
fall till Anabase" medan han själv "blir entusiastisk först från och
med Exil" (till Selander 22.9.1955). Distinktionen rymmer en stor
orättvisa. Hammarskjöld kan naturligvis inte urskilja Österlings
roll så som vi nu ser den framträda ur materialet i ett sent överblickande perspektiv. Men han fäster uppmärksamheten på en viktig
omständighet: kravet på pris till förnyarna kommer småningom att
framföras av en yngre generation, under skepsis från kriteriets tidigare vårdare.
I realiteten har Nobelkommitten de första efterkrigsdecennierna
ingalunda helt lämnat de principiella reservationer mot den exklusiva dikten som kännetecknade 20- och 30-talens kommitte. Raden
av svårtillgängliga poeter — Jimenez, Pasternak, Perse etc. — är heller
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inte oproblematisk. Hos Österling framträder närmast en ambivalens mellan kravet på pris till pionjärerna och principiella förbehåll
mot den esoteriska poesin. Idealet nära kommer nog Quasimodo,
som han i sitt tal ser som "en av den moderna diktens förnyare" —
med naturlig hemkänsla också i den klassiska traditionen — men
samtidigt som en diktare vars "mänskliga patos oemotståndligt
bryter igenom den hermetiska form, i vilken han först var bunden".
Med de senast citerade orden ger Österling offentlighet åt kommitt&is synpunkt.
Österlings kluvenhet kan urskiljas i hans hållning till Saint-John
Perse, 1960 års pristagare. Det är bekant att Dag Hammarskjöld var
en drivande kraft i det fallet. Den i litteraturprisets annaler sannolikt unika energi och envishet med vilka han år efter år söker vinna
anhängare för sin linje — utifrån en utomordentligt genomarbetad
uppfattning av Perses betydelse — framgår av den korrespondens
med Selander, Lindegren och (i ett par kopior) Österling som kan
studeras på Kungl. biblioteket; bilden kompletteras av en svit brev
till Gullberg på Lunds universitetsbibliotek. Här dokumenteras
också det häpnadsväckande arbete Hammarskjöld lade ned på
granskning och putsning av Lindegrens tolkningar. Men han översatte som bekant också själv sin idol och skrev det briljanta sakkunnigutlåtande av år 1955 som ligger till grund för bedömningen (och
som kan läsas i sina huvuddrag i Kjell Strömbergs introduktion till
Persevolymen). Från vår synpunkt intresserar särskilt hur Perse,
denne diktare i ständig brottning med de existentiella problemen,
framställs som på en gång "förnyare" och "bevarare" av en stor lyrisk tradition. Hans poesi har tycke av en surrealism befriad från all
doktrinär godtycklighet samtidigt som den är i linje med den klassiska franska verstraditionen sådan den vidareutvecklats av Baudelaire, Rimbaud, Mallarme m.fl. fram till Claudel. Det är en mycket
skicklig argumentation som både tar fasta på Perses roll som "formell nydanare" och antyder möjligheten att här hylla den stora
franska tradition han är "den främste levande bäraren" av. (Hur
man därmed kunde reparera tidigare försummelser återkommer
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Hammarskjöld till i brev till Österling 1956, där han i sammanhanget erinrar om att "Claudel och Valery gick bort obelönade".)
Österling anför dessa synpunkter i sitt tal. Perse framstår i slutklämmen som "en av den moderna poesiens främsta vägvisare"
samtidigt som han sägs fullfölja "en grandios linje i fransk diktning
och framför allt den retoriska traditionen från dess klassiker". I sin
hyllning till vägvisaren är Österling denna gång likväl något kluven.
Svårtillgängligheten har för hans del stått i vägen för en odelad uppskattning. Som Hammarskjöld meddelar i klartext några år tidigare: Perse är "utesluten såsom 'alltför exklusiv" (brev till Selander
22.9.1955). Österling finner också att "det outtömliga bildspråket"
i Perses rapsodier "kan verka tröttande just genom den koncentrerade ansträngning, som diktaren fordrar av sin läsare". Men talet
visar på samma gång hur Österling försökt övervinna sina principiella betänkligheter. Det rör sig "visserligen" om "högst egenartade,
språkligt och idémässigt komplicerade skapelser, men deras mästare är ingalunda exklusiv i den meningen, att han stannar i självtillräcklig begränsning". Tvärtom vill rösten "vara ett uttryck för det
mänskliga, fattat i hela dess mångfald och kontinuitet och för det
evigt skapande hos människan, sådant det genom tiderna kämpar
mot elementens lika eviga motstånd". På liknande sätt uppvägs den
sublime poetens oberoende av "gensvar och allmänmänsklig kontakt" av att denna "isolering och distans" är "en livsbetingelse för
högtsyftande diktning i vår tidsålder". Med "all sin skenbara slutenhet och sina ofta svårtillgängliga symboler" blir Perse på det sättet till sist "en diktare med universellt budskap till sin samtid".
I detta fall ser vi alltså 30-talets kritik av den svårtillgängliga dikten med dess bristande universella gensvar gå igen—och det hos den
som framför andra gjort sig till målsman för litteraturens stora pionjärer. Men vi ser på samma gång hur Österling övervinner sina
reservationer i tecknet av just den vägvisande insatsen. Kriteriet blir
emellertid småningom mer problematiskt. 1967 är det dags för en
ny vägvisare, författaren till Hombres de maiz (Majsmänniskor),
"den magiska realismens" första stora verk. Priset till Miguel Angel
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Asturias är, som Frankfurter Allgemeine Zeitung (20.10) poängterar, ett erkännande av den ibero-amerikanska romanens internationella betydelse. Men denna romankonst har inte bara, med prismotiveringens ord, "rötter i folklig egenart och indianska traditioner". Asturias har, som Österling framhåller i sitt tal, "fullkomligt
frigjort sig från den gammaldags berättarteknikens rutin". Tidigt
påverkad "av Europas modernistiska genombrott" visar författaren i sin explosiva stil "en tydlig frändskap med den franska surrealismen". Det finns likväl i Österlings presentation en svalka som
låter ana att han inte är bland dem som mest energiskt arbetat för ett
pris till Asturias. Det är som vi strax skall se en yngre generation
som denna tid tar vid.
Det kan tilläggas att 1967 års pris hade fått en ännu tydligare
adress till de stora förnyarna om man följt en tanke som Henry
Olsson förde fram, nämligen ett "delningsförslag" som vann "föga
anklang" inom kommittén och som också de positivt inställda betraktade "som en nödfallsutväg", enligt vad Gierow skrev till Lagerkvist och Bergman 2 oktober. Den näraliggande slutsatsen är att
den som tänkts dela priset med Asturias var en annan latinamerikansk förnyare, Jorge Luis Borges. En sådan lösning skulle på ett
rättvist sätt ha fördelat lagrarna mellan portalfigurerna till den nya
latinamerikanska prosan (och samtidigt ha besparat Akademien en
senare diskussion om det mot testamentet stridiga i Borges' politiska hållning).
Nio år efter priset till Perse kommer ett ännu besvärligare test på
värderingsgrunden "banbrytare". Att Samuel Beckett verkligen är
en kontroversiell gestalt framgår av att Österling detta år inte håller
talet till pristagaren — en påfallande markering. Innebörden av hans
kritik framgår indirekt av Karl Ragnar Gierows tal som till stor del
är ett försvar mot tanken att Becketts svartsyn skulle diskvalificera
honom för ett pris med "idealisk" inriktning — sannolikt en av de
sista gångerna detta krav intar en viktig plats i diskussionen. Det är
först vid "botten" som "den pessimistiska tankens och diktens
uppenbarelseunder verkar", säger Gierow. Han utpekar den djupa
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känslan för "människans sanna värde" och finner på den linjen "den
inneboende reningen, den livgivande kraften trots allt i Becketts
svartsyn":
Den rymmer en människokärlek, ju mera full av förståelse, ju längre ner
i det vedervärdiga den drivits, en förtvivlan som måste nå lidandets yttersta gränser för att upptäcka, att det finns ingen gräns där medlidandet
tar slut. Ur det läget, i förintelsens grannskap, höjer sig Samuel Becketts
diktning som ett hela mänsklighetens miserere, och i dess dova mollton
ljuder de beträngdas befrielse och de nödställdas tröst.
Den preliminära historieskrivningen har emellertid gett Gierow en
alltför unik roll i sammanhanget. Han skulle, säger Strömberg i sin
introduktion till Beckettvolymen, ha dragit Akademien med sig
genom sin övertygande vältalighet. Krönikören förbiser att andra
ledamöter av kommitten redan givit offentligt uttryck åt ett synsätt
mycket likt Gierows. Artur Lundkvist hävdar 1963 i en essä att
Becketts förintelsemyt "genom ren kontrastverkan" får "en prägel
av skapelsemyt" och att intigheten blir "på något sätt befriande, stimulerande" (Från utsiktstornet, 117). Och Lars Gyllensten fastslår
1968 i Diarium spirituale (50): "Beckett är naturligtvis optimist —
han blottlägger den vitalitet, den skaparkraft som återstår när allt är
bortskrapat som kan skrapas bort utan att livet försvinner [- - -]."
Men inte heller bland övriga ledamöter i Akademien saknas uttryck
för en sådan positiv syn på Beckett. Jag har i annat sammanhang
framhållit den starka uppskattningen hos den åldrade Elias Wessen
som i Beckett såg en återuppstånden Job.
Om Gierows tal sålunda låter ana en motsatsställning vad gäller
värderingen av Becketts svartsyn låter det samtidigt kontinuiteten
visavi Österling framträda på ett i ett vidare perspektiv mer väsentligt sätt: Beckett är "banbrytare för nya uttryckssätt inom berättelsen och på scenen". Argumentet fortsätter den österlingska huvudlinj en.
Men 1969 års val låter också framskymta den föryngring som ägt
rum inom Akademien, markerad av att Gierow, ständig sekreterare
12.4

från 1964, våren 1970 träder in som ordförande i kommitten. Österling spelar alltjämt en viktig roll men initiativet har helt naturligt
övergått till en yngre krets företrädd av Gierow (invald 1961; ledamot av kommitt&i. från 1963), Gyllensten (invald 1966; ledamot av
kommitten från 1968), Lundkvist (invald 1968; ledamot av kommitten från 1969) och Erik Lindegren (invald 1962; ledamot av
kommitten 1964-68), som efterträds av Johannes Edfelt (invald
1969; ledamot av kommitten från 1972). Kontinuiteten i den övergripande värderingen är dock påfallande. Det är inte bara Gierow
som talar om "banbrytare". Av de övriga är det särskilt Lundkvist
som gjort sig till målsman för en sådan syn. 1962 — sex år innan han
själv intog stol nr 18 — angrep han Akademien för valet av Steinbeck,
"ett av [dess] största misstag", detta med motiveringen:
Hade man fäst avseende särskilt vid romanens förnyelse skulle Steinbeck genast ha fallit ur bilden, till förmån för ur konstnärlig-psykologisk synpunkt centrala författare som Durrell, Beckett, Claude Simon
(Stockholms-Tidningen 26.10.1962).

När priset går till Alexander Solsjenitsyn 1970 tillhör Lundkvist de
skeptiska, bland annat från den aktuella synpunkten, som framgår
av en intervju i Aftonbladet 10 december. Och 1983 talar han för
Claude Simon som haft "ett större inflytande och mycket större
betydelse" än den just valde William Golding (Svenska Dagbladet
7 oktober). Simon har "fört traditionen från William Faulkner vidare till den nya franska romanen och influerat hela den senare latinamerikanska litteraturen" (Dagens Nyheter samma dag).
Men självfallet står Gierow och Lundkvist inte ensamma för det
österlingska mottot "banbrytare" under detta skede. Att exempelvis Henry Olsson (ledamot av kommitten 1960-71) tillmäter denna
typ av författare en central roll framgår redan av titeln på hans essäsamling av år 1984, Banbrytare och stigfinnare. Och Eyvind Johnson (ledamot av kommitten 1959-72)kan i en radiopresentation av
Boris Pasternak 28 oktober 1958 framhålla dennes "banbrytande
lyriska insats". Gyllensten står däremot för en annan värdering som
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skall granskas i nästa kapitel.
Lundkvists indiskretion 1983 belyser den antydda spänning som
är naturligt förknippad med den höga värderingen av nydanarna. I
hans ögon är den som innehar en Simons nyckelroll tveklöst av
högre klass än en i och för sig "bra författare". Vi kan här bortse från
det tendentiöst matta i epitetet "bra". Vad det gäller är det under
efterkrigstiden ständigt aktuella valet mellan vägröjarna och de
solitära "mästarna". Man har tvekat mellan dem som står för den
nödvändiga förnyelsen och dem som litar till den personliga intensitet med vilken de upplever sin tillvaro, sina erfarenheter och sitt
ämne — det dilemmat framträder explicit i 70-talets dokument.
Men vi ser det också i den personliga ambivalensen hos en
Gierow. I sin plädering för Beckett tog han fasta på det banbrytande
i insatsen. Hur han ändå väger över åt det andra hållet framgår av
hans tal till Heinrich Böll. Det sägs i prismotiveringen att denne
verkat "förnyande inom tysk litteratur". Men det är en karakteristik som i vårt sammanhang riskerar att misstolkas. Vad Gierow
siktat till är det tyska under — mot bakgrund av hungerår, en tillvaro
i ruiner och diktaturens strupgrepp — som en ny generation diktare,
.
tänkare och forskare står för:
Den förnyelse inom tysk litteratur, varom Heinrich Bölls gärning vittnar och varav den själv är en betydelsefull del, är inte ett formexperiment: den som hotas av drunkning försmår fjärilsim. Det är här frågan
om en pånyttfödelse ur förintelse, om återuppväckt liv, om en odling,
härjad av järnnätter, dömd till utrotning, som skjuter upp på nytt, går i
blom och bär skörd, all världen till glädje och fromma. Det var sådant
Alfred Nobel menade att hans pris skulle belöna.
Den "förnyelse" det här talas om är av annat slag än de berörda

"banbrytarnas". Det är snarare den experimentelle Giinter Grass
som i tysk litteratur företräder det senare slaget. Här har — med uttryckligt åberopande av Nobels intentioner — föredragits den främste företrädaren för en moralisk renässans på Tredje rikets ruiner.
Det valet förde ut Grass ur blickfältet för åtskilliga år och gav
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plats för en diskussion om en nedåtgående kurva i hans konstnärskap. När han tillerkändes 1999 års pris uppmärksammades emellertid inte bara Die Blechtrommel och den Danzigtrilogi romanen
ingår i. Man vägrade också att dela den politiskt infekterade tyska
synen på Ein weites Feld — Horace Engdahl underströk i sitt tal till
Grass att 1999 års prismotivering inte rymde någon reservation av
det slag som drabbat Thomas Mann (och Der Zauberberg). En naturlig tidpunkt för detta fördröjda val gav århundradets sista år.
Grass är, med Engdahls ord i pressmeddelandet, "den store utfrågaren av vårt sekels historia". Men de gångna åren hade också förtydligat Grass' roll som energikälla i litteraturen. 1972 var han en förnyare utan efterföljare. På senare år har han hyllats som föregångare
av författare som Salman Rushdie, Nadine Gordimer, Gabriel Garcia Mårquez, Antönio Lobo Antunes och Kenzaburo Oe. Grass
har till sist fått sin plats bland "banbrytarna".
Claude Simons roll som vägröjare får en ganska diskret markering när han slutligen vinner majoritet i 1985 års val efter att ha varit
en framträdande kandidat sedan 60-talet. (I fransk press har ofta påståtts att den långa pausen för den franska litteraturens del var ett
svar på Sartres "skymf" 1964. I dokumenten finns intet som helst
stöd för en sådan förmodan — man tänker överhuvud inte i sådana
banor i Akademien. Vi skall väl inte heller förbise att 1969 års pris i
Gierows tal sägs adresserat till "två språk". Beckett skrev ju på både
franska och engelska.) I Gyllenstens tal blir Simon en företrädare
för "den nya romanen" som "bröt mot den mer konventionella
romankonstens regler att en berättelse skulle ha en realistisk historia och löpa på ett överskådligt och sammanhängande sätt i tiden". Prismotiveringen innefattar den förnyelsen när Simon sägs
förena "poetens och målarens skapande med ett fördjupat tidsmedvetande". Den bildmässiga komponenten antyder i sammanhanget den övergripande simultanitet som lägger förflutet och
närvarande bredvid varandra i tavlans plan. Eller som Gyllensten
uttrycker det:
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I en bild är ju allt samtidigt. Flödet av sådant som följer efter vartannat
kommer till stånd genom att betraktarens medskapande inlevelse flyttar
sig över vad som egentligen föreligger som ett enda sammanhängande
nu.
Orden utpekar en metod där Simon varit av genomgripande betydelse för sentida berättarkonst. Accenten på "poetens" skapande
lyfter samtidigt fram den egensinniga språkliga innovationen i detta
författarskap, i vad Gyllensten kallar "en tät och suggestiv väv av
ord, förlopp och miljöer, med glidningar och hopfogningar av element enligt en annan logik än vad den realistiska kontinuiteten i tid
och rum föreskriver", en konst där "språket börjar leva sitt eget
liv". Markeringen av poetens roll är en erinran om att Simons romaner hör hemma bland de förtätat associativa och visionärt glimmande texter som intar en framträdande plats inom den förnyande romankonsten i vår tid, mer i släkt med poesin än med det episka föredraget.
Kriteriet "banbrytare" kommer med tiden att förlora i betydelse.
I sen tid har det dock spelat in vid ett par tillfällen när det gällt en
förnyelse inom ett språkområde. 1988 års pris gick till Naguib
Mahfouz "som genom valörrika verk — ömsom skarpsynt verklighetsnära, ömsom suggestivt mångtydiga — har format en arabisk
romankonst med allmänmänsklig giltighet". Att Mahfouz i egenskap av portalfigur för sitt språks fiktionsprosa vägts mot förnyaren av den arabiska poesin framgår av en indiskretion av Artur
Lundkvist kort efter 1988 års val. I en intervju uppgav han att han
själv haft "en annan arabisk författare som kandidat, Adonis" (Göteborgs- Tidningen 4.12). Sammanställningen av namnen Mahfouz

och Adonis röjer omedelbart sin innebörd för den som är något
bevandrad i ämnet. Man har övervägt den store pionjären i den arabiska romankonsten och därvid fått förnyaren av den arabiska poesin som motförslag. Akademien har alltså här stannat inför den
tunga episka portalfiguren medan Lundkvist känt starkare för den
yngre, mer exklusive lyriske innovatören.
En förnyare inom ett språkområde handlar det om också i 1989
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års pris. Camilo Jose Cela har i ett internationellt perspektiv blygsamma anspråk på att kallas "banbrytare". I den spanska litteraturen är han däremot den store förnyaren av efterkrigstidens roman.
Men kriteriet "banbrytare" är aktuellt ännu vid det senaste pristagarvalet. Gao Xingjian belönades år 2000 "för ett verk av universell giltighet, bitter insikt och språklig sinnrikhet, som öppnat nya
vägar för kinesisk romankonst och dramatik". Liksom i Mahfouz'
fall har man här sett ett fruktbart möte mellan europeisk och inhemsk tradition, ett möte som möjliggjort den regionala förnyelsen. Göran Malmqvist framhåller i sitt tal hur Gao Xingjians storhet som dramatiker ligger i det sätt på vilket han lyckats ömsesidigt
berika moderna västerländska och traditionellt kinesiska strömningar och fått dem att smälta samman till något helt nytt. På samma sätt som 1988 har man varit angelägen att markera hur innovationen inom det aktuella språkområdet innesluter en "universell
giltighet".
I den kontinuerliga hedersbevisning som ägnats banbrytarna
finns skenbart en besvärande lucka som utpekats av kritiken: expressionismens och surrealismens pionjärer saknas. (Också dadaismen har nämnts i sammanhanget, men det äventyret var ju kort, och
åtminstone den franska grenen assimilerades snart av surrealismen.) Vad expressionismen beträffar blir man lätt offer för en synvilla. Dess stora mästare — poeter som Georg Heym och Georg
Trakl — är ju döda redan vid första världskrigets början. (Det hindrar inte en kritiker — i Die Literatur-Nobelpreisträger — att efterlysa
ett pris till den senare.) Kvar är inte alldeles självklara kandidater
som Gottfried Benn och Theodor Däubler; ingen av dem brukar
nämnas som någon stor försummelse. Benn diskuterades faktiskt
1956, som framgår av ett brev från Hammarskjöld till Selander 27
juni, innan han avled på sommaren det året. Däubler refuserades
redan 1928. Kommittens invändning mot hans poesi — "mystisk,
dunkel och svårtillgänglig" — påminner oss dock om att den modernistiska dikten inte kunde påräkna någon förståelse hos den tidens
akademi. Det expressionistiska arvet förvaltas emellertid av en ny
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generation med poeter som Paul Celan och Nelly Sachs och den
kunde vädja till en akademi av en annan sensibilitet. Österling har
sannolikt Nelly Sachs' rötter i den expressionistiska traditionen i
tankarna när han i sitt tal till henne 1966 säger att hennes symbolspråk "förenar modernistisk djärvhet i ingivelsen med ekon av urgammal biblisk poesi". Den karakteristiken kunde ha avsett den
egentliga expressionismens enda betydande kvinnliga diktare, Else
Lasker-Schiiler (död 1945). Det bör dock inskjutas att Österling
personligen inte var övertygad om Nelly Sachs' format. Det framgår av hans brev till Lindegren 22 augusti 1966.
I fråga om surrealismen ser vi ännu tydligare hur det är en senare
generation som belönas — och nu uttryckligen ställs framför det
gamla ortodoxa gardet. Pablo Nerudas diktning, som tillerkänns
1971 års pris, har man uppfattat som surrealistisk. Lundkvist ser
honom några år tidigare närmast som en parallell till rörelsens franska företrädare: i Nerudas Tentativa del hombre infinito och Tzaras
L'homme approximatif kommer titlarna "varandra lika nära som
stilmaneret". Men uppskattningen av den yngre poeten är en helt
annan — det är "en värderingsfråga om man vill anse Neruda för
nutidens störste poet".
På liknande sätt finner Gierow i sitt tal till 1977 års pristagare å
ena sidan att Vicente Aleixandre var den i sin krets som "mest närmade sig de nya lärorna från Paris", å andra sidan att "den spanska
surrealismen" med honom "gett den franska vad denna aldrig hade
haft, en stor poet". Med det citerar Gierow instämmande en av pristagarens "diktarvänner", Luis Cernuda. Viktig i sammanhanget är
den förskjutning i fråga om poetisk metod man noterar. Mot den
automatiska skriften sägs Aleixandre ställa "la conciencia creadora", "det skapande medvetandet". Gierow återkommer till tanken i
sitt tal till Elytis. Innebörden i den grekiska lyrikens nya storhetstid
ser man tydligast hos denne, som uppvisar det spänningsfyllda
mötet mellan surrealism och nedärvd myt. Elytis hade kallat surrealismen "den sista till buds stående syretillförseln i en döende
värld" men samtidigt markerat att han aldrig varit lärjunge i den
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surrealistiska skolan. Gierow balanserar de båda synpunkterna.
Surrealismen "förlöste" Elytis' författarskap men denne tog samtidigt avstånd från "det automatiska skrivandet med fritt fram för
beröringsassociationernas forsande tillfälligheter". I själva verket
tillhör såväl Neruda som Aleixandre och Elytis den andra generationen surrealistiskt inspirerade författare som — i likhet med Breton själv — överger den doktrinära automatismen och utnyttjar den
nya associativa friheten och den högspända metaforikens möjligheter för mer expressiva syften. Akademiens ställningstaganden innebär att man värderat resultaten från denna modifierade surrealism
högre än det ortodoxa skedets.
Det poetiska avantgardet får på det sättet sitt erkännande under
efterkrigsepoken. 30-talets urvalsinstrument hade inte gett någon
plats åt den symbolistiska eller modernistiska poesin, knappast ens
åt poesin överhuvud. Det nya skedets pristagarlista skulle ha inletts
med Valery. I stället kom poesin att företrädas av Gabriela Mistral
och den mer exklusiva dikten några år senare av Eliot. Ett av de viktigaste dragen i efterkrigstidens litterära Nobelhistoria är belöningarna till en rad lika svåra som lysande lyriker, genomgående tillhöriga den stora modernistiska tradition den föregående epoken
brännmärkt som "hermetisk". Om en viss ambivalens kvarstår ser
vi på samma gång hur man försöker övervinna den. Men omorienteringen är än mer omfattande. Nobelkommitten — och med den
Akademien — framstår på ett helt annat sätt än tidigare som beredd
att lyssna på det avvikande, ge vägröjarna ett berättigat erkännande
och uppmärksamma exklusiva men förnämliga författarskap. Just
tanken på att "lyfta fram" en för en större allmänhet okänd men
viktig produktion har spelat en stor roll i senare tid. Den tanken
ägnas följande kapitel.
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VI. De okända mästarna (1978—)

Satsningen på de stora nydanarna kommer under 70-talet att brytas
mot en annan ambition där det blir fråga om en bedömning utifrån
en "funktionell" eller "pragmatisk" synpunkt. Tanken utgår från
det ojämförliga hos de författare och forskare på kvalitativt hög
nivå som det gäller i Nobelprisdiskussionerna: "Priset, vare sig i litteratur eller något annat ämne, är inte ett pris till den som är bäst i
världen i prisets fack — för någon sådan finns inte." Orden är Lars
Gyllenstens och återfinns i hans välavvägda svar i Göteborgs-Posten 24 juni 1984 på de kritiska synpunkter som framförts av den
kinesiske skribenten Tsu-Yii Hwang. Gyllensten ger några slående
exempel: "Hur skall en astronom inom radiofysiken kunna jämföras objektivt med en specialist på elektronöverföring i halvledare"
och "vem är bäst, Dante eller Cervantes?". Därefter antyder han en
rimlig arbetsmoral i sammanhanget:
Det gäller att finna sådana som är bra och förtjänar pris — och göra detta
i ett historiskt perspektiv, med vetskapen att eftervärlden kanske kommer att finna att man borde ha gjort på annat sätt. Några av alla dem som
är värda Nobelpris kommer att få det — förhoppningsvis mest sådana
som också är väl värda det och för vilka eller för vilkas insatser priset
kan vara väl på plats — andra som är värda priset kommer inte att få det.
En pragmatisk besinning på vad man kan göra och vad man kan vänta
sig är inte oäven i sammanhanget.

Denna "pragmatiska besinning" stannar emellertid inte vid vad
man kan göra; den blir framför allt till något av ett program för vad
som bör göras utifrån förutsättningen att det rör sig om ojämför13 2.

bara insatser på hög kvalitativ nivå. Den som utformar denna nya
tolkning av Nobels testamente — för det är en sådan det är fråga om
— är i första hand just Gyllensten. Det sker framför allt i två principuttalanden 1969 och 1971 där denne framlägger vad som alltså till en
början är en minoritetsståndpunkt.
Ett forum för detta slags meningsyttring skapades just 1969. Det
årets valprocedur — som slutade i ett pris till Beckett — saknade som
vi sett inte komplikationer och det visade sig svårt att skriva samman kommittemajoritetens synpunkter till ett gemensamt utlåtande. Man sände därför ut separata yttranden till Akademiens ledamöter. Så hade sporadiskt skett också tidigare. I äldre tid hade de
särskilda yttrandena gärna formen av reservationer men vid ordförandebytet i kommitten 1947 infördes som vi sett en ny ordning för
en tid framåt. Den nye ordföranden, Österling, såg gärna en separat
redovisning, som framgår av ett brev till Lindegren 22 augusti 1965:
"Principiellt har jag alltid tyckt, att det vore riktigt och bra, att
kommitteledamöterna var för sig gör sådana skriftliga yttranden, så
att läget blir klart belyst." Det som 1969 hade karaktären av ett — om
också beprövat — provisorium befanns mycket klargörande, och
denna särredovisning av meningarna inom kommittén blev en institution som ger Akademiens övriga medlemmar bättre möjligheter att ta ställning utifrån de skilda synpunkter som brutits mot
varandra i den mindre kretsen. Reformen, som genomfördes helt
under Gierows egid från 1970, kan sägas ha flyttat en större del av
diskussionen till själva Akademien.
Den nya ramen skapade alltså ett forum för skriftliga deklarationer som Gyllenstens av år 1969 och 1971 och därmed för en mångstämmig kontinuerlig diskussion av prispolicyn i en mer pregnant
och beständig form än de muntliga meningsbrytningarnas. Gyllenstens ställningstagande till de då aktuella kandidaterna kan med
hänsyn till sekretessen inte återges här men det principiella ramverket till hans mer specifika synpunkter kan citeras eftersom han gett
offentlighet åt tankarna i skilda sammanhang. En utgångspunkt är
Nobels "s.a.s. funktionella inställning till prisets uppgift" — "dona133

tors önskemål om att priset skall tilldelas en person, som ännu befinner sig i ett skapande skede av sitt liv, så att en fortsatt utveckling
av hans verksamhet kan förväntas och gynnas av priset". Gyllensten erinrar om den kritik som riktats mot hedersbevisningar för
redan avslutade insatser och konkluderar:
Priset skall inte vara en ordensutmärkelse — det blir då också gärna konservativt och i otakt med tidens och framtidens strömningar — utan en
insats eller satsning, och som sådan naturligtvis också innebärande ett
visst risktagande, till främjande av ett författarskap som ännu kan främjas, hos den som mottar priset och/eller den riktning eller de försök som
hans verk står för inför samtidens litterära liv, hos läsare och andra författare i "den litterära fronten" (som det brukar heta i analogi med begreppet "forskningsfronten").
Denna "funktionella" synpunkt byggs ut i 1971 års deklaration
som utgår från "två riktpunkter" i testators vilja: "ett kvalitetskrav
på mottagaren och ett nyttighetskrav på priset". I fråga om det förra
måste "anspråket att man skulle utpeka primus bland många ojämförliga" avvisas; när det som här gäller "självständiga och nyskapande insatser, med egna visioner, mål och inmutningar, är prestationerna eo ipso inkommensurabla".
Denna "avdramatiserade" syn på kvalitetskravets roll leder över
till det andra kriteriet — "kravet att priset skall ha en nyttig funktion". Under den synpunkten återfinner vi också villkoret "att en
prisbelönt insats skall ha aktualitet" — så tolkas det ursprungliga
kravet att prestationen skall ha utförts under det senaste året. Viktigare i vårt perspektiv är emellertid Gyllenstens resonemang utifrån
testamentsvittnenas uppgift att avsikten med prisen enligt Nobels
upprepade energiska förklaring var "att icke blott belöna redan utförda prestationer utan lika mycket att skapa goda möjligheter för
fortsatta arbeten och vidareutveckling av 'de lovande anlagen' som
framträdde i dessa arbeten":
Enligt en snäv tolkning gäller det att stödja lovande anlag hos den
prisbelönte forskaren/författaren. Enligt en vidare tolkning torde
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man kunna fästa sig vid, att det talas om "arbeten" snarare än om personer, och alltså även beakta det framtidsdugliga, produktiva, nyskapande och löftesrika i arbetena som sådana, oberoende av vem eller
vilka som sedan kan komma att vidareutveckla dem eller på annat sätt
dra nytta därur. En sådan syn är ju självklar när det gäller bedömningen
av vetenskapliga insatser och deras betydelse, liksom för insatser inom
Alfred Nobels eget gebit, det tekniska nyskapandet — motsvarande bedömningar kan naturligtvis ofta göras även inom skönlitteraturens områden.
Sedan "dessa och liknande förnumstiga överväganden" gett "några
allmänna tumregler, av pragmatisk art", ställer Gyllensten ett par
frågor med sikte på prisets konstruktiva uppgifter:
Vilka av de föreslagna nobelpriskandidaterna har gjort mycket goda arbeten av sådan sort, att den läsande och skrivande "mänskligheten"
skulle ha nytta av att just dessa arbeten främjades, genom att man gav
pengar och prestige däråt och fäste uppmärksamheten vid dem? Inte
den bäste — för ingen är bäst, när ingen gemensam måttstock finns — utan
en mycket bra. Inte något passerat — utan något, som ännu är levande
och lovande och skulle kunna ha nytta av priset. Och nyttan av ett pris
åt ett litterärt arbete kan ligga på många plan — ex. en originell och nyskapande författare får hjälp att fortsätta; en försummad men fruktbärande litterär genre lyfts fram och får stöd; ett otillräckligt uppmärksammat språk- eller kulturområde eller andra mänskliga strävanden och
angelägenheter främjas genom att deras skönlitterära manifestationer
stöds av priset.
Detta "pragmatiska" perspektiv på Nobelprisets roll är alltså ur en
synpunkt en tolkning av en nyttighetsinriktad innovators sista vilja. Ur en annan framstår det som en kristallisering av Gyllenstens
tankar som författare och medicinsk forskare. Det får med andra
ord sättas in i samma idémässiga sammanhang som hans egen produktion, med C.S. Peirces pragmatism och den naturvetenskapliga
skolningen som viktigaste element. Det innebär inte att synsättet
skulle sakna förebud i Akademiens historia, allra minst att meningsfränder skulle fattas i den samtida kretsen.
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Ett tidigt uttryck för det skisserade synsättet finner man i Hjärnes plädering för Selma Lagerlöf i ett brev till Tegner 26 december
1903. Efter att ha poängterat hennes "ideala" inriktning tillfogar
han:
Vidare kan Nobelpriset just nu vara av stor betydelse för hennes författarskap. Hon behöver komma i en fullt tryggad ställning för att slippa
skriva ut sig med följetonger och jultidningsuppsatser. Nobel har tydligen menat, att hans pris skola vara understöd för fortsatt verksamhet.
Det sker bäst, om de komma författare i sin fulla kraft till godo, ehuru
jag inte principiellt vill motsätta mig att även förtjänta åldringar, som
ännu duga någonting till, få sin vederbörliga uppmuntran.
Det är vad Gyllensten kallade "en snäv tolkning" med sikte på att
stödja den lovande författaren själv. Men Hjärne förenar med detta
en önskan att fästa uppmärksamheten på ett ännu internationellt
obeaktat författarskap:
[-] det är Akademien värdigare att själv, på sitt ansvar, taga initiativet till
en författares upplyftande ur den stora mängden, än att, sedan en karl
väl blivit ojävigt "världsberömd", komma springande bakefter med sin
guldpåse till sterbhusets konsolidering.
Till denna i sen tid viktiga ambition kommer en mer provinsiellt
pragmatisk synpunkt. Akademien skulle genom ett erkännande av
Selma Lagerlöf "stärka sin ställning här hemma på ett synnerligen
kraftigt sätt". Detta utspel från 1903 är inte helt isolerat. Hjärne
driver i brev till Wirsen 13 oktober 1908 Euckens kandidatur med
samma argument:
Vi skulle därigenom visa, att vi ej fruktade för ansvaret att självständigt
utse en värdig pristagare och ej ansåge oss böra vänta, tills vi kunde
komma med vårt diplom och våra slantar för att kröna ett redan stadgat
världsrykte.
Hjärne lyckades verkligen få igenom sin kandidat i ett läge där Selma Lagerlöf och Swinburne blockerade varandra men det var ingen
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lycklig debut för den pragmatiska tanken. Någon större konsekvens är det för hans del inte heller fråga om. När han själv en dag
fick kommitteutlåtandet på sin lott skulle han — som 1914 — basera
sitt resonemang på "de i vidsträcktare kretsar ryktbara författarna".
Ett lyckosammare uttryck för ambitionen att "lyfta fram" ett
inte uppmärksammat författarskap finner vi, som tidigare skymtat,
hos Heidenstam när denne 1913 i ett särskilt yttrande argumenterar
för Tagore: "För en första gång och kanske också en sista på länge,
skulle det förunnas oss att upptäcka ett stort namn, innan det ännu
hunnit att i åratal vandra upp och ned genom tidningsspalterna."
Tanken röjer här en journalistisk ambition att vara först med nyheten: "Skall detta uppnås, blir det dock nödvändigt att icke dröja och
försitta tiden genom att vänta till ett annat år." Med detta resonemang är Hallström införstådd. Han skriver till Tegner 1 november:
"Vad Nobel i sin oskuld trodde, att vi skulle kunna göra varje år:
inför världen presentera ett nytt snille, det står oss nu fritt att göra
för en gång."
Utan något journalistiskt sneglande mot kalendern uttrycker
Heidenstam viljan till en upptäckt bortom allfarvägarna i ett brev
till Hallström 28 augusti 1927. Han talar här återigen för en poet, nu
den grekiske kandidaten Kostis Palamås :
Roligt skulle det vara, om vi ännu en gång utanför de vanliga stråkvägarna och inom ett mer obevandrat språkområde skulle kunna hitta en
diktens storman, som det vore en orättvisa att gå förbi. Mig förefaller
det, att vi här stå inför ett sådant fynd.

Några år senare, 1932, dyker denna ide återigen upp hos den Heidenstam närstående Fredrik Böök som finner det "försvarligt, ja
berömvärt" om Svenska Akademien "inför världen utpekade en
stor författare" (i detta fall med namnet Paul Ernst). När han avböjer årets kandidat och skisserar en ny policy är det med det klart
pragmatiska argumentet att priset "borde fylla en mission":
Galsworthy är en populär och världsberömd storhet, vars lätt tillgängliga romancykel blivit läst och uppskattad överallt. Ett Nobelpris åt ho137

nom kommer icke att ha den ringaste betydelse, varken för honom själv
eller för litteraturen. Svenska akademien har av naturliga skäl ofta kommit att utmärka de framgångsrika internationella skriftställarna, och
särskilt ha författarna till mycket spridda romaner i påfallande grad blivit gynnade. Det förefaller mig långt mer tillfredsställande, när priset
med rätta kan överlämnas åt en betydande och egenartad författare, som
står en smula vid sidan av den banala världsberömmelsen och tidningspopulariteten. Ur denna synpunkt finner jag, att inga Nobelpris länt
Svenska akademien mera till heder än de pris, som givits åt Tagore, Spitteler och Yeats.
Dessvärre var Bööks slagruta något osäker. Den han ville lansera
1932 var alltså den tyske kandidaten Paul Ernst. 1936 var hans tanke
att Akademien genom att välja den ungerska författarinnan Cecile
Tormay skulle stärka sitt "anseende för att gå självständiga vägar"
och hysa intresse för andra än dem som är "i medelpunkten för
dagspressens och de rätt ytliga internationella opinionernas uppmärksamhet". I ingetdera fallet skulle Akademien ha gjort någon
stor upptäckt.
Tanken att på detta sätt "utpeka" en betydande författare som
"står utanför marknadslarmet" är mycket främmande för 30-talets
praxis. Under de tidiga efterkrigsåren återkommer däremot den
pragmatiska tanken. I skriften "Nobelprisen i litteratur" 1949 —
som trycks på engelska i Nobel and His Prizes följande år — berör
Österling "den rent praktiska nyttan" hos priset i en tid när en internationellt känd romanförfattare har inkomster vida överstigande det aktuella beloppet. "Det skulle", säger han, "vara en berättigad reaktion mot denna kommersialism, om Nobelpriset i framtiden oftare kunde tillgodose sådana diktare, som inte gynnas av
marknaden och heller inte själva offrar åt den":
Endast på den vägen bleve det möjligt att komma Nobels avsikt något
närmare, och bistå drömmare, som genom kampen för livsuppehället
hindrats i sitt diktarkall. Det vore i längden till fördel för hela institutionen om prisen därvid komme att förlora något av sin nuvarande dekorationskaraktär, även om den offentliga meningen både hemma och ute i
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oväntad grad synes yrka på att denna rent honorära sida framför allt blir
tillgodosedd vid prisutdelningen—den stora allmänheten tycker nämligen inte om att överraskas av namn, som den inte känner till.

Här finns redan de senare pragmatiska deklarationernas skepsis
mot Nobelprisets karaktär av ordensutmärkelse och deras vilja att i
praktisk nobelsk anda ge belöningen en främjande funktion. Denna
nyttighetssynpunkt kan emellertid som vi sett tolkas på två nivåer.
Österling utpekar den snävare innebörden att man stöder den kompromisslöse men ekonomiskt vanlottade författaren själv. Den senare vidgningen till också "en försummad men fruktbärande litterär genre" eller "ett otillräckligt uppmärksammat språk- eller kulturområde" finns ännu inte med i bilden.
I praktiken hade Österling redan några år tidigare gett prov på ett
sådant pragmatiskt betraktelsesätt när han under diskussionen efter
Valerys olägliga frånfälle sommaren 1945 ventilerade andra möjligheter. I brev till Hallström 10 augusti 1945 skriver han, efter att ha
avfärdat Jules Romains' romanserie som "en intellektuell prestation och en gigantisk dokumentsamling" av "tvivelaktig" konstnärlig rang:
Som människoskildrare ställer jag Werfel högre, men i hans fall torde
priset just ingenting betyda f.n. — det motsvarar väl ung. honoraret för
en film. Jag föreslog inte Hesse i år, men kanske hade han trots allt varit
ett värdigt föremål som en av de sista kvarlevande diktarna av den äkta
romantiska, okommersiella typen.
När Österling nästa år återupptar sin plädering för Hesse och lotsar

honom fram till 1946 års pris finns alltså dennes "okommersiella"
karaktär med i bilden. Brevet uppmärksammar oss på ett ganska naturligt förhållande — att satsningen på de djärva förnyarna och den
pragmatiska besinningen går väl i par. I realiteten kan flera av prisen
till mer exklusiva författare ses från den synpunkten, långt innan
den "funktionella" tanken blivit till principdeklaration.
Men Österling är inte ensam om sådana åsikter. Åren 1952-62
lägger kommittéledamöterna vid flera tillfällen fram särskilda ytt13 9

randen och Sigfrid Siwertz begagnar sig 1954 av den möjligheten
för att artikulera en pragmatisk synpunkt. Jag skall utelämna de
ställningstaganden som måste stanna under sekretessen och återge
själva principen, som är betecknande för sin upphovsman. Siwertz
har med åren fått en känsla av att "vi alltför mycket håller oss till
världsberömdheterna och försummar den mera undanskymda förtjänsten". Han framhåller det goda i att "en trängre kulturkrets"
uppmuntras och talar för en kandidat där Akademien verkligen
skulle "uträtta något" genom ett val. Reflexionen varieras sex år
senare. Siwertz finner nu att Akademien "bör söka sig utanför de
vanliga stora kulturkretsarna och ge sitt pris åt en man vid sidan av
den litterära allfarvägen". Han har emellertid också nu ett bestämt
namn i tankarna — förslaget talar uttryckligen om "denna gång".
Hans ackumulerade känsla av att man försummat undanskymda
storheter och hans önskan att med priset "uträtta något" siktar snarare till en bättre balans än till en genomgripande ny policy.
Ett pragmatiskt ställningstagande möter också hos Dag Hammarskjöld. Han finner det vid en blick på kandidaterna 1955 "befriande" att komma till Malraux och Perse "från dessa bredfotade epiker med snudd på bestseller storhet". Han vänder sig mot att man
riskerar låta Perse "följa Claudel och Valery obelönad i graven samtidigt som man traskar på i spåren efter de ambitiösa läsecirklarna"
(brev till Selander 11.3 resp. 23.3).
Dag Hammarskjöld finner att både Malraux och Perse i "språkkonst
och nygestaltande förmåga" har "större tyngd" än Albert Camus,
som han skriver till Hjalmar Gullberg 28 maj 1957. Han är "lite
skrämd av det tilltagande intresset" i Akademien för denne. Camus'
"stora skicklighet och i och för sig intressanta problematik" har ännu
inte "lyft honom till pristagarplanet". Han har inte heller den särställning i Frankrikes litteratur som skulle kunna förklara varför han
föredras "framför de andra i en annan mening banbrytande kandidater som dock finnas".
Men Akademien har en annan mening och utser Camus till 1957
års pristagare. Det innebär att man förbigår Malraux och ger företrä140

det åt den yngre författaren som, med Österlings ord i talet till vinnaren, "aktiv och ännu löftesrik" för närvarande står "i centrum för den
litterära världens uppmärksamhet även utanför Frankrikes gränser".
Med de formuleringarna ger talaren offentlighet åt slutklämmen i sitt
kommitteyttrande.
Valet av en yngre begåvning, mitt i en lovande utveckling, är just
vad Nobel tycks ha tänkt sig. Men Camus sägs samtidigt svara mot
prisets "ideella syfte" genom "ett äkta moraliskt patos, som driver
honom att djärvt och personligt gripa tag i de stora, fundamentala
livsfrågorna". Han betonar visserligen "den mänskliga tillvarons absurda villkor" men kompletterar med "ett quand meme, en viljans
appell som manar till revolt mot meningslösheten och därigenom
skapar ett värde".

Sådana uttryck för en pragmatisk syn på priset redan under de
tidigare efterkrigsåren kastar ljus över en rad pristagarval. Vid sidan
av världsbekanta banbrytare som Eliot och Hemingway och väletablerade fullföljare som Mauriac återfinner vi flera lyriker med
mycket begränsad räckvidd, såsom jimenez, Quasimodo och
Perse. I viss mån kan vi också räkna hit regionala storheter som bara
ett pris kunde ge en världsvid publik, såsom Laxness och AndriC.
Val av det slaget kunde, med Österlings ord, överraska en internationell allmänhet med "namn, som den inte känner till" men också
"tillgodose sådana diktare, som inte gynnas av marknaden och heller inte själva offrar åt den".
Att hyllningen till "banbrytarna" låter sig förena med den pragmatiska omsorgen framgår inte minst av exemplet Jimenez. Kriteriernas samspel framträder också i 1971 års deklaration. Priset skall
vara till nytta för "den läsande och skrivande 'mänskligheten' " .
Orden om "det framtidsdugliga, produktiva, nyskapande och löftesrika" i de aktuella arbetena — alltså det banbrytande i dem — har
relevans också vad gäller den senare, "skrivande" adressaten. De
vägröjare, till nytta för yngre kolleger, som efterkrigstidens prisdiskussion gärna tagit sikte på ryms helt naturligt i den pragmatiska
modellen.

141

En diskret antydan om att denna omsorg om den förbisedda dikten hyses av ett flertal inom Akademien ger den i ärendet inblandade Knut Ahnlund i en streckare om Isaac Bashevis Singer i Svenska
Dagbladet 25 oktober 1978:
Det händer ibland att ett nobelpris riktar folks ögon mot ett förbisett
författarskap. Att döma av den överraskning som valet i år väckte i
Sverige bör det finnas goda möjligheter att priset ska kunna tjäna det
syftet — som inte är främmande för utdelarna.

Utom Karl Ragnar Gierow ingår i 1978 års kommitte Anders Österling, Lars Gyllensten, Artur Lundkvist och Johannes Edfelt. Det
pragmatiska inslaget hos Österling har vi redan sett. Att Lundkvist
hyllar samma mening framgår av några ord i hans artikel "Nobelpris åt vem?" i Svenska Dagbladet 12 oktober 1977: prisets "sanna
uppgift är att rikta uppmärksamheten på insatser som inte är tillräckligt beaktade men i högre grad förtjänar att bli det". Han återkommer till tanken i sin presentation av Elytis två år senare. Han
väntar sig ett ramaskri inför detta val av en för de flesta okänd diktare och genmäler:
Kan det då inte vara motiverat att upptäcka något nytt och rikta uppmärksamheten på något som möjligtvis kan vara värt att göra bekantskap med? Att göra sådana upptäckter kan kanske rent av ses som en del
av prisutdelarnas skyldighet, utan att de därför behöver stämplas som
högfärdiga elitister, som rör sig i den förtunnade luften högt ovan huvudena på "folket". (Svenska Dagbladet 19.10.1979.)

Lundkvist instämmer sålunda vad gäller tanken att "rikta uppmärksamheten på" en för flertalet okänd författare. Men man bör
inte glida för snabbt över orden "upptäcka något nytt". Innovationen förblir i Lundkvists ögon det avgörande kriteriet medan skyldigheten att "rikta uppmärksamheten" mot det obekanta är något
som värjer de föga uppmärksammade vägröjarna mot trycket från
de i sammanhanget berörda bestsellerförfattarna. Återigen ser vi
hur den ena principen kan samsas med den andra men nu i Lund142.

kvists genuina avvägning.
Genom att Lundkvists formuleringar av den pragmatiska tanken
återfinns i iögonenfallande diskussionsinlägg i pressen 1977-79 har
den gärna kommit att förknippas just med hans namn — så i en artikel av Bengt Holmqvist som strax skall beröras. I det skisserade historiska perspektivet blir bilden mer sammansatt. Efter förebud i
yttranden av Heidenstam, Böök, Österling och Siwertz — och flera
val i pragmatisk anda — är det Gyllenstens deklarationer som lägger
grunden för en ny praxis. Det som här från början framträder som
en enskild ledamots mening visar sig snart artikulera värderingar på
flera håll. Ett genombrott för den pragmatiska synpunkten innebär
1978 års överraskande val av den i vidare kretsar okände Singer.
Detta val och de tre följande — alltså räckan Singer, Elytis, Milosz
och Canetti — bildar ett mönster som på sitt sätt är lika frapperande
som när "banbrytarna" fördes fram 1946-50.
Självklart kan pragmatiska värderingar ha spelat in de närmast
föregående åren utan att därför dominera. 1969 års val är sålunda väl
i linje med det samtidigt framväxande programmet. Becketts författarskap var ännu i utveckling och dess produktiva roll i skedets litteratur tydlig. Den yngre gruppering som mitt i meningsbrytningen om Becketts svartsyn ändå för den österlingska iden om vägröjarna vidare ser, som vi tidigare noterat, också den livgivande
kraft som trots allt stiger ur den fullständiga reduktionen och den
stimulans som utgår från denne "banbrytare för nya uttryckssätt
inom berättelsen och på scenen".
Ambitionen att lyfta fram ett författarskap eller ett litterärt gebit
är mer aktuell i fråga om ett par andra pris dessa år, dem till Pablo
Neruda 1971 och Patrick White 1973. Båda belöningarna svarar väl
mot viljan att utpeka "ett otillräckligt uppmärksammat språk- eller
kulturområde". Australien var ju en i sammanhanget obeaktad
kontinent och de båda pris som tidigare gått till Sydamerika stod
inte i rimlig proportion till den rika litteratur i dynamisk utveckling
som denna världsdel kunde uppvisa. I båda fallen gäller det dessutom författare i livlig verksamhet, med nya arbeten att vänta. En
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mer specifik bevekelsegrund synes ha spelat in i 1976 års val. Då
föredrar man på ett för många förvånande sätt Vicente Aleixandre
framför Rafael Alberti. (Se kapitel IX.) Till de argument som talat
för Aleixandre hör att han blev en samlingspunkt för de yngre under de svåra åren och därmed fick en unik betydelse för diktens
återfödelse i Spanien. Priset kunde här fästa uppmärksamheten på
en viktig, av de litterära översikterna gärna förbisedd insats.
Genombrottsåret 1978 är också det välvalda tillfället för en offentlig precisering av den nya policyn. När årets val kungörs framhåller Gyllensten som Akademiens uppgift att "lyfta fram betydande författare och främja spridningen av deras verk", som det heter i
en intervju i Upsala Nya Tidning 6 oktober. Denna insats för den
viktiga men alltså otillräckligt uppmärksammade dikten förknippas samtidigt med kulturlivets kommersialisering. Om Nobelpriset kan bilda motvikt till den kommersialiseringen fyller det sin
funktion.
Ställningstagandet i de enskilda fallen är det svårt att belysa. Principiella synpunkter av aktuellt slag har inte lämnat spår i utlåtanden
och protokoll. Inte heller den goda källa som Nobeltalen utgör
lämnar några direkta upplysningar — ett anförande till pristagaren
är inte rätt plats för att antyda hur priset hjälper upp en förbisedd
gärning ur dunklet. Indirekt kan principen emellertid få en så tydlig
formulering som i Gyllenstens tal till Garcia Mårquez. Det inleds
med satsen: "Med årets Nobelpris i litteratur till Gabriel Garcia
Mårquez kan Svenska Akademien inte sägas lyfta fram någon
okänd författare." Efter en snabb expose över det väldiga internationella genomslaget för denna nästan överväldigande berättarbegåvning och mästerliga språkkonst återknyter Gyllensten till upptakten: "Inte heller kan det sägas att någon okänd litterär kontinent
eller provins bringas i dagen med priset till Gabriel Garcia Mårquez." Den latinamerikanska litteraturen, sedan länge livaktig som
få, "har tillvunnit sig en uppmärksammad roll i samtidens kulturliv". Formuleringarna får Garcia Mårquez att avteckna sig mot
bakgrunden av de närmast föregående pris som just "lyfte fram" en
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okänd författare eller en förbisedd litterär provins. Att de samtidigt
röjer den "pragmatiske" talarens inställning till pristagaren är möjligen oavsiktligt.
Den internationella presskritiken har i viss utsträckning delat
värderingen av det angelägna i en sådan policy — och varit klar över
att den faktiskt tillämpats. I Le Monde 12 oktober 1979 — omedelbart före tillkännagivandet av årets pris — publicerades sålunda en
generellt hållen artikel om Nobelpriset där skribenten, Frarmise
Wagener, deklarerar:
Vad mera är, Nobelpriset bör, som fallet var med Singer förra året, avslöja för den stora publiken en viktig och dåligt känd författare. Vad tjänar det till att slå in öppna dörrar genom att ge det åt internationella
bestsellers?
På liknande sätt noterade Upsala Nya tidning Gyllenstens ord om
Akademiens "uppgift att lyfta fram betydande författare och främja spridningen av deras verk" — och tillfogade:

Om man vill se Svenska akademin också som en vägröjare till författarskap, som tidigare inte uppmärksammats efter förtjänst, så måste årets
val av nobelpristagare sägas vara både riktigt och viktigt (6.10.1978).
På olika sätt svävar insikten om en ny policy över kommentarerna

till de följande valen, från Expressen-rubriken "Elytis — vem fan är
det?" (19.10.1979) till Aftonbladets reaktion inför valet av Seifert:
Akademin har nu, och det är inte första gången, öppnat ögonen för det
vi har rätt nära inpå oss, men som likväl legat osynligt, ignorerat av oss
allihop med mycket enstaka undantag (12.10.1984).

Tydligast visar reflexionerna kring priset till Milosz 1980 hur man
uppfattat de nya signalerna. Nils-Åke Nilsson i Expressen urskiljer
ett mönster:
Akademin har följt den linje som man kunnat skönja sedan några år tillbaka: man har letat efter dem som är mindre kända, som inte redan är
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hårt lanserade och uppreklamerade.
Och man har utan tvekan hittat en pärla. (10.10.1980.)
Dagens Nyheters Bengt Holmqvist, som finner det "svårt att tänka
sig många bättre val", hyllar den princip som här kommit till uttryck:
Milosz är visserligen inte någon mycket känd skribent. Men det är —
som särskilt Artur Lundkvist har brukat betona — ringa vits med att belöna de av framgång redan rikt gynnade. Ett förnuftigare bruk av det
spektakulära stipendiet är onekligen att med dess hjälp sprida kännedom om betydande, men otillräckligt observerade författarskap. Ett sådant författarskap är den nye pristagarens [- - -]. (10.10.1980.)
Den nya typen av Nobelpristagare rubriceras helt riktigt av Salman
Rushdie i hans artikel om Canetti i Sunday Times vid 1981 års val —
"The invisible master". Prisets funktion i sammanhanget anges lika
träffande i slutorden: "[- - -] thanks to the Swedish Academy, he is
unlikely to remain, for much longer, the 'Dr Who?' of our literary
world" (18.10). Med större tryck på själva spridningssynpunkten
konstaterar Lorenzo Mondo i La Stampa (med beklagande av att
Borges förbigåtts) att årets lyckliga val
har förtjänsten att vara ett sofistikerat val, inte en eftergift åt den allmänna opinionen, och därför hedrar litteraturen och rättfärdigar Nobelpriset vilket som alla pris har som primär funktion att sprida betydande författares verk. Canetti är nämligen en författare vars arbeten
cirkulerar nästan i hemlighet, trots att han nästan blivit en myt [- - -].
(16.10.1981.)

När Akademien efter de två prisen till celebriteterna Garcia Mårquez och Golding återknutit till 1978-81 års serie med valet av Seifert noterar Le Monde hur ledamöterna till fullo fullgjort sitt uppdrag: att fästa världsopinionens uppmärksamhet på en författare
som fullkomligt förkroppsligar sitt lands själ men som hittills förblivit obemärkt utanför sitt lands gränser (19.10.1984). Göteborgs148

Tidningens kommentator fogar till detta den strävan till balans som
ligger i en sådan "årlig litteraturpolitisk insats":
Det är genom Nobelpriset som de stora internationella trenderna ibland
får en motvikt, som udda författarskap äntligen görs rättvisa, som små
länders litteratur kan få chansen att för en stund konkurrera på lika villkor med dominanterna i den framför allt engelskspråkiga världen.
(12.10.1984.)

Den globala vidgningen av prisets horisont från mitten av 80-talet —
som skall ägnas nästa kapitel — betyder naturligtvis ofta att storheter okända för en större allmänhet placeras i strålkastarljuset, författare som Soyinka, Mahfouz, Paz, Walcott, Oe och Gao Xingjian.
Men den pragmatiska tanken har viss relevans också i fråga om en
vittberömd mästare som Dario Fo. En och annan bedömare höjde
på ögonbrynen över denna utmärkelse åt företrädaren för en populär men inte alltför respekterad konstart. Men ett av de exempel där
Gyllensten urskilde "nyttan av ett pris" löd faktiskt: "en försummad men fruktbärande litterär genre lyfts fram och får stöd". Prismotiveringen framhåller hur Fo gisslar makten och upprättar de
utsattas värdighet "i medeltida gycklares efterföljd". Talaren vid
1997 års ceremoni, Sture Allen, utvecklar tanken med särskilt stöd i
Mistero buffo och sätter in Fo i en tradition som från Plautus och
Terentius löper genom medeltida komiska mysteriespel och commedia dell'arte till Majakovskij och Brecht. Det är denna i Nobelprissammanhang försummade och gärna missförstådda genre priset också hyllar. Intressant är den tonvikt talaren lägger på själva
föreställningen där den definitiva texten ofta vuxit fram i ett samspel med publiken. Det sägs att de tryckta texterna "också" kan ge
den känsla en scenisk framställning förmedlar, om man ger sin fantasi fritt lopp. Men hyllningen riktas till den teatrala gestaltningen
av stycken där en scenens mästare förnyar en uråldrig konst som
inte tillerkänts den status den förtjänar.
Den pragmatiska principen är emellertid till sist en av flera i ett
intrikat samspel. Den utesluter därför inte ett pris till en väletable149

rad mästare. Gyllenstens uttalande inför den internationella pressen 1978 har tagits som en förklaring till att Graham Greene förbigicks också detta år. En liknande tanke framträder hos Ingmar
Björksten i Svenska Dagbladet som redan före valet av Singer tolkar Akademiens ambition att lyfta "fram vad som av skilda skäl
hamnat mera i skymundan" snarare än att "ge ytterligare spridning
åt vad som redan talar för sig själv". "Den principen utesluter",
konkluderar skribenten, "en redan så allmänt fast förankrad författare som Graham Greene" och "hotar hans lika förtjänta landsman
Doris Lessing". Max Frisch "hamnar också i farozonen" — "och hur
är det med Giinter Grass"? (20.8.1978.) En sådan slutsats kan ligga
nära till hands men är inte desto mindre oriktig. Det pragmatiska
programmet talar naturligtvis i och för sig mot en internationell
celebritet liksom mot en författare vars väsentliga produktion ligger långt tillbaka i tiden. Men detta argument är ett bland flera som
bryts mot varandra och resulterar i en växling mellan "upptäckter",
hyllning till internationellt betydelsefulla "vägröjare" och belöning
av fristående "mästare". Valen av Garcia Mårquez och Golding
mellan Canetti och Seifert illustrerar denna dynamik. Tanken att
inte prisbelöna "något passerat" balanseras också av hänsynen till
att det ifråga om många i sammanhanget aktuella författare först är
när de nått en relativt hög ålder som storheten i deras insats och
betydelsen i ett vidare perspektiv börjar framträda. En analys av
den pragmatiska principen kan på det sättet kasta ljus över flera av
de senare årens prisbeslut men Akademiens utslag bevarar ändå sin
klassiska prägel av oförutsägbarhet.
Med sin ambition att ge banbrytarna sitt erkännande och sin vilja
att lyfta fram de förbisedda mästarna har Akademien under efterkrigstiden lyckats klara av flera av de svårigheter som de tidigare
akademierna inte förmådde hantera. Frågan är bara om dessa måttstockar inte systematiskt diskriminerat kvinnliga författare. De
föregångare som den österlingska epoken satsade på har genomgående varit män. Bara någon enstaka kvinnlig förnyare som Anna
Achmatova har funnits med i bilden och då i dess yttre fält (jfr kap.
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IX). De kvinnliga författarna har i själva verket varit osynliga för
den Nobelkommitte som velat identifiera litteraturens "vägröjare". Kriteriet har i regel tagit sikte på den språkliga och strukturella
innovationen och bara undantagsvis stannat inför den typ av "moralisk" förnyelse som man uppfattade hos Böll. Man har på det sättet avskärmat sig från den innovation som ligger i ett nytt kvinnligt
perspektiv på tillvaron såväl som på berättandet, ett nytt sätt att se
som också skär in i gestaltningens problematik. Vi kan konstatera
att en rad av vår tids mest betydande kvinnliga diktare återfinns
bland dem som lyckosamt förvaltat ett konstnärligt arv snarare än
förnyat paradigmen — och därmed missats av Akademiens urvalsinstrument. Samtidigt har de ofta vädjat till en stor läsekrets och belönats med uppskattning och berömmelse — men därmed också
gjort sig mindre intressanta utifrån det andra huvudkriteriet: de har
inte funnits bland de stora men förbisedda författare som Akademien kunnat rädda ur obskyriteten och överantvarda åt en häpen
potentiell publik.
Sådana eftertankar har självfallet inte varit främmande för Akademien, särskilt inte efter den självrannsakan som 1986 manifesterades i en rad jubileumsskrifter, en av dem just ett arbete ägnat de
principer och kriterier som styrt diskussionen kring litteraturpriset.
Vad Akademien 1991 hade att överväga var bland annat om inte
Nadine Gordimer vederfarits en sådan orättvisa — och om hon inte
i själva verket hörde hemma bland de fristående "mästare", från
Mauriac till Golding, som trots all berömmelse hyllats för sin suveräna vision och konstnärliga "intensitet". Här har man ställts inför
ett viktigt författarskap som trots vissa inslag av förnyelse väsentligen hör hemma i en gammal god berättartradition. Gordimers
oeuvre kan inordnas i den "kritiska realism" i Georg Lukåcs' mening där vi återfinner en rad av berättarkonstens stora verk från
Balzac och Tolstoj till Thomas Mann och Solsjenitsyn, romaner där
en historisk epok förtätats i en handfull pregnant tecknade gestalter. Samtidigt som hon därmed demeriterat sig som pionjär har hon
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med sin drabbande politiska analys och sin levande människoteckning nått en stor och hängiven läsekrets världen över — och därmed
i princip gjort sig mindre önskvärd enligt det "pragmatiska" kriteriet. Akademien har emellertid tagit ställning genom att utmärka
"en storartad episk diktning" och markera — med uttryckligt åberopande av Nobel — hur Nadine Gordimer genom denna diktning
"gjort mänskligheten den största nytta".
Priset till Wislawa Szymborska 1996 är i linje med de priser som
tillfallit exklusiva poetiska mästare alltifrån Elytis och Milosz. Toni
Morrison tillhörde däremot knappast de förbisedda storheterna,
inte heller de framträdande förnyarna av romanen. Epitetet för
hennes konst, "präglad av visionär kraft och poetisk pregnans", för
henne till den tredje kategori, där romandiktare som Solsjenitsyn,
Golding och — senast — Nadine Gordimer placerats. Man skall väl
inte förbise att prismotiveringen utpekar vad Gyllensten kallade
"ett otillräckligt uppmärksammat språk- eller kulturområde": Toni
Morrison levandegör, heter det ju, "en väsentlig sida av amerikansk
verklighet", alltså det svarta USA som tidigare inte funnits inom
prisets horisont. Men till väsentlig del ter sig det nya starkare inslaget av kvinnor — tre på 90-talets lista jämfört med en enda under
hela den föregående delen av halvseklet — som ett resultat av Akademiens insikt om de begränsningar som trots allt kvarstod i de nya
lyckligare urvalsinstrumenten.
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VII. "En global spridning" (1984—)

Lanseringen av okända mästare får en ny innebörd från mitten av
80-talet. De "upptäckter" alltifrån Singer till Seifert som förvånat
världen under de föregående åren hade alla en europeisk bakgrund.
Från 1984 och framåt framträder en tydlig ambition att vidga ramen
och göra litteraturpriset till den universella utmärkelse det i princip
varit tänkt att utgöra alltifrån början.
En otvetydig signal sänder Lars Gyllensten i en intervju i den tyska tidskriften Titel1984 nr 4. Han talar där om hur uppmärksamheten på utomeuropeiska författare sakta ökar i Akademien. Man försöker nu nå "en global spridning" ("eine globale Verbreitung"). De
följande årens pristagare, från nigerianen Wole Soyinka 1986 och
egyptiern Naguib Mahfouz 1988 till japanen Kenzaburo Oe 1994
och exilkinesen Gao Xingjian 2000, illustrerar vältaligt denna nya
inriktning.
Ännu i början av 80-talet kunde man ute i världen använda rubriken "The European Prize" (Baltimore Sun 20.10.1981). I Akademien gav man denna kritik rätt. Men man saknade länge de nödvändiga instrumenten för att genomföra den önskvärda globaliseringen av priset.
Nobels testamente anvisar en internationell inriktning men i så
försiktiga ordalag att man i det längsta kunde slå sig till ro med den
begränsning man i realiteten gett prisens räckvidd: "Det är min uttryckliga vilja att [- - -] intet avseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet sålunda att den värdigaste erhåller priset antingen han är Skandinav eller ej." Den sista bisatsen skjuter visserligen
fram de skandinaviska författarna på ett sätt som kom att bli ett stöd
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för praxis under det tidigare skedet av prisets historia men den internationella adressen är ändå i princip inskriven i förutsättningarna. Det vidare perspektivet framträder också när Wirsen talar om
den inflytelserika ställning "inom världslitteraturen" som Svenska
Akademien inte får undandra sig. Det hindrar inte att detta universella litteraturbegrepp från Herders och Goethes dagar ännu är i
hög grad europeiskt accentuerat. Avslöjande är Wirs6is formulering att man skulle beröva "den kontinentala litteraturens stormän"
utsikten till ett exceptionellt erkännande om uppdraget inte accepterades. Lika representativ är ledamoten Bildts önskan i brev till
ständige sekreteraren 16.6.1904 att man till en början skulle gå "Europa runt".
En första trevare ut ur den eurocentriska sfären ser vi 1913 med
priset till indiern Rabindranath Tagore. En fortsättning skymtar i
1922 års utlåtande. Där talas om faran för att Nobelpriset, som är
"avsett för hela världens rikt skiftande dikt", blir inskränkt till "en
mindre allmännelig krets". Det dröjer emellertid till 30-talet innan
man ens tar in USA i bilden med prisen till Sinclair Lewis 1930,
Eugene O'Neill 1936 och Pearl Buck 1938. En ny vidgning kommer
först 1945 med hyllningen till Gabriela Mistral, som Hjalmar Gullberg i sitt tal apostroferar som "hela den latinamerikanska världens
andliga drottning". Det är egentligen ett beslut man kunde ha fattat
fem år tidigare men den internationella situationen gjorde en sådan
lösning inaktuell. På det sättet har de båda enstaka prisen dittills till
litteraturen utanför den europeiska och nordamerikanska sfären
kommit att utdelas i marginalen till de två världsomspännande krigen, omedelbart före och efter de två världsbränderna.
En rad fortsatta pris till diktare från USA och Latinamerika vidgar inte detta perspektiv. Först med Yasunari Kawabata 1968 träder
den rika ostasiatiska litteraturen inom horisonten, nu en berättarkonst som "med fin känsla uttrycker japanskt väsen i dess egenart".
Den formulering som åtföljde priset till Patrick White 1973 — "för
en episk och psykologisk berättarkonst som infört en ny världsdel
i litteraturen" — antyder hur en ny kontinent införlivats också med
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det litterära prisets historia. Men dessa glesa utflykter utanför den
euroamerikanska diktningen svarar inte mot det globala ansvar
Akademien allt tydligare ställts inför. Den livaktiga afrikanska litteraturen hade helt förbigåtts liksom den arabiska. Och från indiskt
och kinesiskt håll kom allt bestämdare krav på en mer rimlig geografisk spridning. Gyllenstens ord om Akademiens ökande uppmärksamhet på den utomeuropeiska litteraturen är ett svar på alltmer högljudda krav från den internationella kritiken.
Den nya situationen aktualiserar en rad problem. Det kanske
viktigaste framträder i en replikväxling i Göteborgs-Posten i maj—
juni 1984 mellan Tsu-Yii Hwang och Gyllensten. Den kinesiske
författaren tar 29 maj upp frågan om den som "skriver på ett 'ovanligt' språk har samma möjlighet att få nobelpriset som en västerländsk författare" och belyser med siffror obalansen mellan skandinaviska och engelskspråkiga författare å ena sidan, asiatiska å den
andra — "av tusentals författare bland de mellan 800 och 1 000 miljonerna kineser har inte en enda fått priset! ". Det förslag argumentationen utmynnar i har en skenbar rimlighet. Efter en viss tidrymd
kunde Akademien finna det lämpligt att ge priset till en företrädare
för ett av de "ovanliga" språken och efter ett sådant beslut rådfråga
experter från hela världen "i sitt sökande efter lämpliga kandidater". Efter läsning av representativa verk, huvudsakligen i översättning, av dessa författare skulle Akademien sedan "ha sista ordet vid
utnämningen av pristagaren".
Gyllensten ger i väsentliga stycken Tsu-Yii Hwang rätt. En jämförelse i globalt perspektiv ger "intrycket av att en stor orättvisa har
begåtts". Det är "tydligt att Europa har gynnats" men också här
saknas många smärre områden i listan "trots att de har kunnat visa
upp en hög litterär kultur". Samtidigt markerar Gyllensten hur
man från början varit medveten om problematiken och hur han ser
det som "stimulerande, ja, eggande att komma tillrätta" med den.
Vad beträffar förslaget att utnyttja experter på främmande språkområden fastslår han att man arbetar just så men inte kan delegera
uppdraget till dessa: man "måste till sist självständigt ta ställning".
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Argumentationen förbigår den springande punkten — tanken att
Akademien först skulle bestämma sig för ett av de "ovanliga" språken och därefter, med experternas hjälp, vaska fram den bäste representanten för det försummade området. En sådan ordning skulle innebära en politisering av priset. I realiteten har man heller inte
låtit valet av språk eller land gå före utseendet av författare. I stället
har man strävat att vidga överblicken därhän att man i den normala
beslutsprocessen kunnat väga ena gången en framstående nigeriansk dramatiker och poet, andra gången en betydande egyptisk romanförfattare mot kandidater från mer näraliggande språkområden — och detta på litterära grunder. Att mer än en kandidat från
samma område kunnat figurera i ett val jävar inte det påståendet.
Ett förslag på en kandidat från en viss litteratur kan inom kommitte
och akademi locka fram ett motförslag gällande samma sfär.
Hur det sista kan se ut i det enskilda fallet belyses bäst genom en
redan berörd indiskretion av Artur Lundkvist kort efter 1988 års
val. Situationen röjer samtidigt hur ett par av de sentida kriterierna
spelar in också i en sådan mer universell konkurrens. Lundkvist
uppgav som vi sett att han själv haft "en annan arabisk författare
som kandidat, Adonis" (Göteborgs-Tidningen 4.12). Sammanställningen av namnen Mahfouz och Adonis avslöjade för den initierade
ett intressant sammanhang. När man övervägt den som "format en
arabisk romankonst" har man fått ett motförslag på förnyaren av
den arabiska poesin. Till skillnad från Akademien i övrigt har
Lundkvist känt starkare för den yngre, mer exklusive lyriske innovatören. Men vid sidan av det i båda fallen aktuella kriteriet "banbrytare" har helt naturligt också den "pragmatiska" värderingsgrunden spelat in.
Mahfouz var visserligen ingen okänd storhet — ett tiotal av hans
verk kunde läsas i bland annat engelsk och fransk översättning —
men hans läsekrets utanför det arabiska området var mycket begränsad och ett pris kunde väntas bli en signal till ett stort antal
potentiella läsare, samtidigt som det skulle innebära ett rättvist erkännande åt en rik sentida litteratur som inte fått det internationella
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genomslag den förtjänat. Att kriterier av det slaget till sist bara
kompletterat en stark upplevelse av den konstnärliga kraften i ett
individuellt författarskap torde säga sig självt.
Utöver den fundamentala frågan om prioriteringen av den enskilda författaren versus språkområdet eller landet i fråga aktualiserar replikskiftet mellan Tsu-Yii Hwang och Gyllensten också två
andra kardinalpunkter, nödvändigheten av översättning i vid mening och behovet av expertis. På båda dessa punkter kan ständige
sekreteraren ge goda svar.
Vid sitt ställningstagande till författare på utomeuropeiska språk
— liksom på "mindre" språk i Europa — är Akademien, säger Gyllensten, beroende av översättningar. Men man är här inte begränsad
till vad en kommersialiserad bokmarknad erbjuder. Akademien
kan själv ge uppdrag åt översättare "men givetvis inte i hur stor utsträckning som helst". Det kan här inskjutas att översättningar i en
mycket exklusiv utgåva — 18 exemplar — i flera fall spelat en viktig
roll i det sentida arbetet med priset. Gyllensten avrundar dock sitt
resonemang med att det bästa sättet att bryta språk- och kulturbarriärerna är att "främja översättningen och utgivningen av den litteratur som man ivrar för".
I sammanhanget kommer Gyllensten in på betydelsen av översättning i en vidare mening än den rent lingvistiska:
Det gäller också att sätta sig in i de traditioner och i den litterära och
kulturella miljö, som utgör grogrunden för de författare som man vill ta
till sig och göra rättvisa. Det krävs mycket kringläsning för att man skall
kunna uppfatta någorlunda vad en diktare ur en annan kulturvärld än
ens egen är engagerad i och skriver. Också härvidlag måste man förutsätta ett samarbete mellan utomstående experter och dem som till sist
skall besluta.

Uppgiften är med andra ord inte bara att tillägna sig det litterära
verket i konventionellt språklig mening utan också att förstå hur
dess klangvärld och associativa mönster fungerar i det ursprungliga
sammanhanget och att uppfatta de referenser till en främmande lit157

teratur och till avlägsna kulturella förhållanden som är väsentliga
för bedömningen. Problemet har varit en ständig följeslagare men
uppfattades i ett äldre skede kanske inte som särskilt angeläget. Det
skymtar i kommitt&is avvaktande hållning inför Tagore 1913. Man
vill då utreda förbindelserna med bland annat den poesi som utvecklats i samband med Vishnu-kulten för att kunna skilja mellan
ursprungligt och traditionellt i Tagores religiösa mystik och poesi.
Med större generell giltighet formuleras dilemmat i "det svåra valet" mellan Yeats och Benavente 1922. I kommittens utlåtande antyds risken för att irländaren "med sin utomordentligt högt uppdrivna engelskt poetiska kultur" lättare skulle hänföra vårt lyriska
sinne än spanjoren, "företrädaren för en helt annorlunda inriktad
diktning". Faran vore "att Nobelpriset, som är avsett för hela världens rikt skiftande dikt, [- - -] så småningom kunde bli inskränkt till
en mindre allmännelig krets" om vår skiftande förmåga att tillägna
oss "de olika folkandarnes egenart" fick spela med i avgörandet.
Man måste vara på sin vakt och "bedöma det oss mera främmande,
icke blott efter våra egna krav, utan efter dess förutsättningar och
efter vad vi kunna ana oss till att det betyder, där det skapats, och
där tradition och kultur hjälpa till vid tillägnandet av verkens innehåll och form".
Dessa ord av Per Hallström "på kommittens vägnar" hör hemma
i en annan epok än Gyllenstens artikel 1984. För Hallström avspeglar dikten "folkandarnes egenart" medan Gyllensten talar om "de
traditioner" och "den litterära och kulturella miljö som utgör grogrunden" för de aktuella författarna. Men problemet är detsamma.
Det gäller alltjämt att försöka förstå vad det främmande "betyder,
där det skapats, och där tradition och kultur hjälpa till vid tillägnandet". En skillnad är att ambitionen att "ana" sig till detta har fått en
vidare geografisk horisont — och en större beredskap att anlita kännare för att söka sig fram till den bakgrund som krävs för en någorlunda kongenial bedömning.
1922 års ambition att värdera det främmande efter dess förutsättningar och referensramar återvänder i Schiicks yttrande över por158

tugisen Correia de Oliveira 1933. Han varnar för att tillämpa "blott
vår svenska smak" på författare från folk som står oss fjärran "till
sitt åskådningssätt och sin livsuppfattning". De dikter av den diskuterade kandidaten som förefaller oss "väl enkla och triviala" kanske ses med andra ögon av portugiserna. I fråga om avlägsna folk
gäller det, summerar han, att såvitt möjligt "söka förstå och uppskatta deras syn på litteraturen".
Den främmande litteratur som ses "med andra ögon" i sin miljö
fortsätter att vara en svårbemästrad utmaning. Gyllenstens tal vid
Nobelfesten 1986 ansluter väl till hans synpunkter två år tidigare.
Med anknytning till Wole Soyinkas skildring av sin barndom i en
liten nigeriansk by skisserar han en kulturell bakgrund av just det
slag det gällt att få grepp om för att göra en författare rättvisa:
Man möter en värld där trädandar, gengångare, trollkarlar och ursprungliga afrikanska traditioner var levande realiteter. Här möter också en mer komplicerad mytvärld, som har sina rötter långt tillbaka i en
muntligt bevarad afrikansk högkultur. Denna barndomsskildring ger
en bakgrund till Soyinkas litterära verk — en självupplevd, nära förbindelse med ett rikt och sammansatt afrikanskt kulturarv.

Gyllensten observerar i sammanhanget hur Soyinkas dramatik
"särskilt anknyter till det afrikanska stoffet och till afrikanska former för språklig och mimisk gestaltning". Visserligen framhålls hur
diktaren är "väl hemmastadd i den västerländska litteraturen — ifrån
de grekiska tragöderna till Beckett och Brecht"; det bidrar ju till att
konstituera det breda kulturella perspektiv prismotiveringen talar
om. Men presentationen dröjer ändå på ett signifikativt sätt vid
Soyinkas ursprungliga miljö.
Resonemanget har stor relevans för de senare årens arbete med
kandidater från mer svåråtkomliga språkliga och kulturella sfärer.
När det gällt att bilda sig en uppfattning om låt oss säga en arabisk
författare som Mahfouz har man behövt få ett grepp också om den
föreställningsvärld hans romaner griper in i och försökt få en bild av
hur hans specifika idiom placerar sig i spänningsfältet mellan det
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klassiska litteraturspråket och gatuvimlets vardagsarabiska. Och
när det blir fråga om en poet som diktar på ett av de mindre språken
som Wislawa Szymborska har det varit viktigt att man utöver den
bokstavliga förståelsen kommit åt också de klangliga och rytmiska
värdena liksom anspelningarna på litterära och allmänkulturella
förhållanden som är förtrogna för en polack men riskerar att delvis
utestänga läsare av annan nationalitet, allt detta som gör att ett diktverk aktualiserar ett visst sammanhang men på samma gång skapar
sig en särart genom att bryta mot förväntningarna. I sådana fall är en
insiktsfull och känslig rapportör självfallet av utomordentligt värde .
Vi har därmed från kravet på översättning i vid mening, inkluderande de kulturella och litterära referenserna, kommit över till den
andra antydda kardinalpunkten i Gyllenstens diskussionsinlägg av
år 1984, nämligen behovet av expertis. Särskilda sakkunniga fanns,
som vi sett, under de första decennierna direkt knutna till Akademiens Nobelinstitut. I senare tid har de sakkunniga, som nu anlitats
från gång till gång utifrån de skiftande behoven, blivit allt viktigare
i takt med att den geografiska ramen vidgats. Kommitten har under
de senaste decennierna begärt in expertutlåtanden över litteratur
som inte fanns inom synranden under tidigare skeden, utlåtanden
som dels kan sätta in de aktuella verken i deras litterära och kulturella ram, dels kan ge en föreställning om gestaltningens klangliga
och associativa egenskaper. Den strävan till vidgad överblick som
här kommer till uttryck reflekteras också i de revyer som publicerats i akademiernas tidskrift Artes. Att den moderna arabiska litteraturen inte legat utanför horisonten 1984 framgår av att det årets
första nummer ägnas åt presentationer av bland andra Adonis,
Mohammed Dib och Tahar Ben Jelloun. Liknande nummer har ägnats åt kinesisk och indisk litteratur.
Hur expertisen utnyttjats för att säkra kunskapen om en främmande och svåröverblickad litteratur framgår av det bakgrundsmaterial som Kjell Strömberg gett offentlighet åt i sin inledning till
Kawabatavolymen i serien La collection des prix Nobel de littftai 6o

ture. Här erbjuder sig också ett bra tillfälle att konfrontera den internationella Nobelprismytologin med den strävsamma verkligheten. Myten talar här genom Irving Wallaces mun: "A Swedish official was flown to Tokyo to scout the field" (The People's Almanac
1975). Verkligheten återfinner vii en process som från förslag till
beslut tog sju år. En första granskning anförtroddes 1961 åt Per Erik
Wahlund, som baserade sitt starkt uppskattande omdöme om Kawabata på några verk i tysk, fransk och engelsk översättning. Värderingen underbyggdes därefter genom utlåtanden av tre experter i
ämnet, Harvardprofessorn Howard S. Hibbett (som förde både
Tanizaki och Kawabata till världslitteraturen), Donald Keene med
lärostol vid Columbia University (och samma höga värdering—och
försteg för Kawabata framför Mishima) och den japanske lärde Sei
Ito (som fann att Kawabata efter Tanizakis död var den ende som
verkligen var värdig att representera den japanska litteraturen i
sammanhanget). Först på en sådan grundval kunde Akademien —
utifrån egen läsning av Kawabata i översättning — med tillförsikt
fatta det beslut som för första gången gick utanför de europeiska
språken.
Man har emellertid också varit angelägen att ha en betydande
språklig och litterär kompetens inom Akademien. Engelska, tyska
och franska har inte berett några bekymmer. Även i fråga om spanska och italienska (i förekommande fall även provensalska) har man
haft erforderlig kapacitet inom kretsen. Den nuvarande ständige
sekreteraren, Horace Engdahl, är väl förfaren också i ryska. I flera
fall har ledamöternas egna översättningar varit av stor betydelse, så
Gullbergs tolkningar av Gabriela Mistral och Seferis, Österlings av
Quasimodo och Montale. Det hindrar självfallet inte att man hela
tiden införskaffat utlåtanden utifrån också för de stora europeiska
litteraturernas del. För de slaviska språken har sådana externa insatser varit nödvändiga även om man vissa tider haft kännare i huset, så
Harald Hjärne. Här knöt man tidigt experter till Nobelinstitutet,
först Alfred Jensen, sedan (1921-48) Anton Karlgren. Under större
delen av Nobelprisets tid har man också haft eminenta orientalister
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i Akademien, fram till 1928 Esaias Tegner d.y., 1948-74 H.S. Nyberg. När den egyptiske författaren Taha Hussein — aktuell ännu på
60-talet — föreslogs 1949 kunde man utnyttja Nyberg som sakkunnig. (Denne gav Taha Hussein en framstående plats i sitt lands litteratur och i den muhammedanska kulturvärlden överhuvud, men
kommitten som bara kunnat läsa författarens självbiografi på engelska och franska fann det inte möjligt att enbart på den grunden
förorda förslaget, hur "vacker och gripande" skildringen än var.)
Det kan tilläggas att man tidigt anlitade en Kinakännare som Bernhard Karlgren.
Men ingen av dessa specialister kan sägas ha haft en offensiv inställning till den globala uppgiften. I senare tid har Akademien införlivat mer aktiv sakkunskap med sikte på Nobeluppdragets allt
vidare innebörd. Med invalet av Artur Lundkvist 1968 fick Akademien ständig tillgång till landets främste introduktör av främmande
litteratur, med speciell inriktning på det vitala spanskspråkiga fältet. En glimt av hans roll för vidgningen av perspektivet kan ges
med hjälp av två data. 26 mars 1962 inledde han i Stockholms- Tidningen den första svenska introduktionen av Patrick Whites förf attarskap med orden:
Så vitt jag vet har ingen svensk kritiker eller förläggare uppmärksammat
Patrick White. Han är ändå [något] numera så sällsynt och eftersökt
som en stor episk berättare, därtill en beundransvärd psykolog och stilist.

Elva år senare är det Lundkvist som håller talet till Nobelpristagaren White, en markering av hans engagemang i sammanhanget.
Hans generella betydelse för Nobelarbetet skall dock inte överskattas såsom ofta skett — inte minst bland pristagarna själva. I Minnen, bara minnen vill Gyllensten dementera ryktet om Lundkvist
som den bestämmande i Nobelprisfrågor:
Visst hade Lundkvist mycket att ge i de akademiska diskussionerna.
Men hans ställningstaganden var ofta nyckfulla och inkonsekventa, så
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att han inte fick det genomslag som han kanske annars borde ha fått.
När det gällde prisen till Neruda och White var dock Lundkvist konsekvent — men långt ifrån den avgörande; Akademien bestod dock av arton ledamöter med starka och självständiga viljor.

Kompetensen på det spanskspråkiga området förstärks ytterligare
1970 när Knut Ahnlund träder in som sakkunnig och adjungeras till
Nobelkommitten. Från 1983 är han också ledamot av Akademien,
1988-96 av dess Nobelkommitte. Med invalet av sinologiprofessorn och översättaren Göran Malmqvist 1985 har man försäkrat sig
om en av västvärldens främsta kännare av Kinas moderna diktning.
Med hans hjälp har Akademien kunnat hålla sig ajour med utvecklingen och de aktuella prestationerna på detta svåråtkomliga fält.
Också i övrigt har nyrekryteringen gärna skett med ett öga på
Nobelarbetet. När jag 1981 valdes in i Akademien och 1988 utsågs
till Nobelkommitténs ordförande efter Gyllensten har min forskning över den modernistiska diktens förgreningar rimligtvis varit
ett argument. Med Gunnel Vallquist, Prousts översättare, förvärvade man 1982 en framstående kännare av fransk litteratur. Detsamma gäller valet av poeten och dramatikern Katarina Frostenson
1992. Denna hänsyn kan följas fram till valen av Per Wästberg 1997,
landets främste kännare av afrikansk litteratur med vid orientering
i sentida litteratur överhuvud, och av Horace Engdahl 1997, den ledande kritikern i en yngre generation; 1999 efterträdde Engdahl
Allen som ständig sekreterare.
När den globala policyn började genomföras vid 80-talets mitt
utgjordes Nobelkommitten av Lars Gyllensten (ordförande), Artur Lundkvist, Johannes Edfelt, Kerstin Ekman och Östen Sjöstrand med Knut Ahnlund som adjungerad. Sedan Gyllensten, Ekman, Edfelt och Ahnlund avgått 1987 i samband med en schism
inom Akademien rekonstruerades kommitten 1988 med Sjöstrand,
Lars Forssell, Allen, Ahnlund och mig som ledamöter. Det är denna
arbetsgrupp som fullföljt Akademiens globala intentioner. 1999
trädde Engdahl in i Alléns ställe. Samtidigt fyllde Wästberg den se163

dan något år vakanta platsen efter Ahnlund. Till tidigare nämnda
akademiledamöter utanför kommitten kommer Erik Lönnroth
(från1962), Sten Rudholm och Ulf Linde (från 1977), Torgny Lindgren (från 1991), Birgitta Trotzig (från 1993) och Bo Ralph (från
1999).
Den övergripande syftningen bakom de skisserade åtgärderna är
alltså att i enlighet med testators vilja nå ut till världens skilda litteraturer med priset. Redan tidigt tar man därför hänsyn till "den tanken att Nobelprisen, så vitt möjligt, böra successivt cirkulera inom
olika land". Dessa ord år 1904 siktar till den tänkta invändningen
mot Nobelkommittens kandidat Frd&ic Mistral att priset — som
ju 1901 gått till Sully Prudhomme — "ej så snart därpå bör ånyo
hamna i Frankrike". Man förnekar inte det berättigade i argumentet
men hänvisar till att Mistral dock skriver på "ett självständigt
språk", alltså provensalska, som han vunnit "ny ära" genom att fixera. Principen återkommer i defensivt sammanhang när en majoritet av kommitten 1908 föreslår Swinburne. Man har då "icke förbisett den möjliga invändningen" att priset föregående år gavs åt en
engelsman. Man erkänner det lämpliga i att det "cirkulerar bland
kulturfolken" men hävdar trots det att "intet verkligt hinder finnes
att, där omständigheterna så foga, giva priset till samma land i nära,
ja, även i omedelbar följd". Nu gick priset Swinburne förbi — och
principen återstår att testa. (En sentida argumentation på denna
punkt skulle dock inte tala om att ge priset till ett "land".)
Signifikativ för tveksamheten att förorda två kandiderande
landsmän i tät följd är hur mani "det svåra valet" 1922 ger Benavente företräde framför Yeats, till väsentlig del med hänsyn till "luckorna i Nobelprisens geografiska fördelning". Detta sätt att resonera
kan följas in i sen tid. När Gierow i brev till Lindegren 9 oktober
1964 väger Sartre och Auden mot varandra anför han sålunda bland
skälen mot Sartre "den täta raden franska nobelpristagare — det är
redan fyra fransmän efter kriget". För Auden talar på motsvarande
sätt "att engelsk skönlitteratur hittills blivit anmärkningsvärt litet
ihågkommen". Bakom exempelvis priset till Böll 1972 ligger sålun164
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da ett nödvändighetens tryck — inte sedan 1929 hade något litteraturpris gått till en tysk författare.
Men denna cirkulation är alltså länge begränsad till Europa. 1922
års oro över den ojämna fördelningen låter horisonten sluta strax
bortom England och Spanien. Priset till Tagore 1913 illustrerar mitt
i den expansiva gesten den europeiska begränsningen. Förslaget
väcktes av en medlem av engelska Royal Society of Literature, inte
från indiskt håll, och beslutet baserades på författarens engelska
version av Gitanjali, utan anlitande av orientalisk expertis för den
övriga produktionens del. (En av kommittens ledamöter, Esaias
Tegner, kunde läsa Tagore på bengali men det finns inga tecken på
att man anlitat hans sakkunskap i ämnet.) Intrycket av en snävt eurocentrisk inriktning kvarstår länge. Inte förrän 1929 noterar man
hos kommitten ett intresse för "det stora och litterärt mycket livaktiga sydamerikanska språkområdet". Den venezuelanske författaren Rufino Blanco Fombona är bara inte betydande nog "i den icke
spanska världens ögon" för att "fylla platsen som representant".
Priset till Gabriela Mistral betyder på det viset ett genombrott.
Det är känt att hon var kandidat redan 1940, entusiastiskt uppburen
från latinamerikanskt håll. När Valery dog ifrån sitt tänkta pris
sommaren 1945 fick Gabriela Mistral "en ny chans", som det heter
i Österlings brev till Hallström 2 augusti: "Jag har ingenting emot
det, med tanke på gesten till det latinska Amerika, som vi försummat." Men det är inte bara hedersbetygelsen som för första gången
utsträcks till denna del av världen. Ambitionen avser också den
språkliga gestaltningen. I kommitteutlåtandet från 1940 framträder
en Hallström som — otillräckligt hemma i spanskan för att säkert
uppfatta språkets "harmoni" och "associationer" — försöker "komma närmare en rättvis uppskattning genom att rad för rad jämföra
original och tolkning". Men ansträngningarna sträcker sig bortom
översättningsproblemen för att övervinna också olikheten i "känslolivet" och "den poetiska traditionen". Denne ambitiöse läsare
söker sig fram både mot "det energiska, nästan till bristning sammanträngda och lidelsefulla språk som strömmat fram hos dikta166

rinnan" och mot "det mänskliga väsendet" bakom rösten, den
fängslande personlighet som med sin "hejdlöst bekännelsemodiga
och omedelbara poesi verkat som en uppenbarelse i hemlandet".
Här skymtar ännu en gång önskan att förstå vad det litterära verket
"betyder, där det skapats", nu bara vidgad bortom den europeiska
horisonten. Det innesluter att man avskriver invändningar betingade av den egna traditionen för att göra rättvisa åt den genuina poesi
man urskiljer i den främmande ramen:
Om hon icke överallt når till vad vi främlingar vant oss att söka i poesien, om tankeinnehållet för oss icke tycks särskilt djupt eller nytt, bör
detta ej bli avgörande för värderingen, när vi kunna stanna vid känslans
äkthet och renhet och utan svårighet se, att det är en stor personlighet
som står inför oss.
Man hade svårare att nå fram till motsvarande värden på det asiatis-

ka området. Ännu under 30-talet var det besvärligt att ens få fram
seriösa kandidater. En av de få är Radhakrishnan. På grundval av
Hans Larssons mycket positiva utlåtande är de kommitterade 1933
"livligt intresserade" men uttalar principiellt "samma tveksamhet
som vanligt om lämpligheten att utdela Nobelpris inom det filosofiska området". Intresset svalnar också de följande åren. Några
udda kandidater från skilda asiatiska länder figurerar under decenniets senare hälft men kan i regel avfärdas snabbt. De i några fall rent
besynnerliga förslagen belyser en avgörande svaghet i hela systemet. För området utanför den snävt västerländska sfären har man
inte försäkrat sig om kompetenta förslagsställare. Och tanken på
egna initiativ till utredningar över avlägsna litteraturer ligger ännu
långt i framtiden. En mästare som Lu Xun är sålunda okänd för
Akademien. På förslag av Pearl Buck och Sven Hedin diskuterar
man Lin Yutang och stannar med utredaren Bernhard Karlgren inför ett par värdefulla "dokument över kinesiskt liv och ande" i vår
tid men saknar "egentlig karaktärsteckning" och "kraft och grundlighet" i bilden av den kinesiska världens förvandling: "Skall den
nykinesiska diktningen framföras för den västerländska världens
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uppskattning, bör det ju ske med ett även estetiskt betydande och
fängslande verk."
De senare decennierna erbjuder här en annan bild. Från länder
som Kina, Japan och Indien liksom från skilda delar av den arabiska
världen inkommer sedan en tid förslag som på ett helt annat sätt än
under 30-talet är representativa för respektive litteraturer. Redan i
tidigt 60-tal hade man för den japanska litteraturens del att välja
mellan Junichiro Tanizaki, först föreslagen av Pearl Buck 1958, junzaburo Nishiwaki, framförd av bland andra Japanska akademien,
Yasunari Kawabata, föreslagen av bland andra japanska Pen, och
Yukio Mishima, förordad från amerikanskt håll. Lundkvist röjde i
en intervju i Sunday Times 23.11.1980 att det nu fanns nomineringar från det svarta Afrika. På frågan om man de närmaste åren kunde
vänta sig en svart pristagare svarade han med ett "det är möjligt". I
en intervju i tjeckisk press förtydligade han att hans egen kandidat
var Uopold Sedar Senghor, som han också introducerat och översatt (Dagens Nyheter 30.12.1984).
Att förslagssystemet likväl inte fungerat som man kunnat önska
framgår av en artikel i Asiaweek 3 maj 1985 där den gängse kritiken
för försummelser på det asiatiska området sammanfattas. Här figurerar de ofta nämnda kandidaterna Yasuchi Inoue och Kenzaburo
Oe från Japan, Ba Jin och Ding Ling från Kina, Pramoedya Ananta
Toer, Indonesiens ledande författare, Nick Joaquin och F. Sionil
Jose från Filippinerna, R.K. Narayan som företräder Indiens romankonst etc. I en intervju i tidskriften med Gyllensten framkommer emellertid att nomineringarna från Asien inte varit särskilt
många. Det tillskrivs speciella svårigheter som brist på samstämmighet mellan kännarna, problem att finna kriterier för värderingen av författare med mycket olika kulturell bakgrund och vittskilda
litterära målsättningar och (för nomineringen i väst) brist på översättningar. Journalisten följde spåret och belyste hur de förslagsberättigade instanserna i flera länder försummat att utnyttja sina möjligheter. Ba Jin, president i kinesiska Pen, medgav att han fått en
inbjudan men inte svarat. Men också i övrigt hade de asiatiska Pen168

klubbarna låtit tillfället gå sig förbi. Den i Thailand hade sålunda
kontaktats årligen utan att reagera. Dess president, Nilawan Pintong, uttryckte väl den defaitism som många gånger hindrat intressanta kandidater att ens komma på förslag. Man hade i hennes land
inte satsat mycket på översättning: "the fact is we have not found
anything meritorious because we have not worked seriously to find
it"
Denna modstulna hållning motsvaras av den överlägsna skepsis
som framträder hos en internationellt orienterad bedömare inom
kretsen som Artur Lundkvist. I artikeln "Nobelpris åt vem?"
(Svenska Dagbladet 12.10.1977) klargjorde han sin ståndpunkt på
ett sätt som väckte genljud världen över. Han hade i sammanhanget
formulerat som prisets uppgift "att rikta uppmärksamheten på insatser som inte är särskilt beaktade men i hög grad förtjänar att bli
det". Han berörde förebråelserna för att i sådan utsträckning ha
gått förbi "Asiens, Afrikas och andra avlägsnare litteraturer" men
tvivlade på att där "ännu så länge" fanns mycket att hämta. Det var
litteraturer som — med ett visst undantag för framför allt Japan — "av
allt att döma inte nått den utvecklingsnivå (konstnärligt, psykologiskt, språkligt) som [kunde] göra dem riktigt betydelsefulla utanför sitt givna sammanhang". Nobelpriset kunde "inte rimligtvis utdelas ur annat än västerländska värderingar". Lundkvist hoppades
bara att de avlägsnare litteraturerna snart nog skulle "inhämta det
västerländska försprånget" så att de fullt ut kunde "ingå i den globala kulturkommunikationen".
Lundkvists deklaration mötte helt naturligt skarp kritik i Tredje
världen, inte minst från indiskt håll, men fick också en sarkastisk
kommentar i Frankfurter Allgemeine Zeitung (15.10.1977), som i
en artikel med rubriken "Nur fur Abendländer" satte fingret på den
springande punkten: "Ein neuer Hafis hätte keine Chance." Lundkvist drev tanken på en kvalitativ utveckling, manifesterad i ett västerländskt "försprång" som det gällde för Asien och Afrika att "inhämta". Det återstod att visa på vilket sätt den sentida europeiska
traditionen skulle vara överlägsen den som rymmer ena gången
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Tanglyriken och Drömmen om den röda paviljongen, andra gången
Firdawsi, Rumi och Hafiz.
Lundkvists uttalande är inte isolerat. I en intervju i Sunday Times
23 november 1980 tillfrågades han hur Nobelkommitten kunde
bedöma litteraturens värde i länder med en helt främmande kultur,
såsom Kina eller Indien, och svarade att det var "primitiva kulturer" som han inte fann i stånd att "utvecklas på ett globalt sätt".
Sådana yttranden är långtifrån representativa för Akademien; de
avviker i påfallande grad från den eftertänksamma självprövning
som kan följas från Hallström och Schiick till Gyllensten. Andan i
den traditionen fångas kanske bäst i Gyllenstens redan anförda ord:
det gäller att försöka sätta sig in i "den litterära och kulturella miljö,
som utgör grogrunden för de författare som man vill ta till sig och
göra rättvisa".
Lundkvists uttalande överensstämmer inte heller med den blygsamma praxis som hunnit utbildas. Tanken på ett västerländskt försprång som bara Japan i viss mån förmått inhämta står i strid med
Österlings auktoritativa ord om Kawabata. Denne representerar
snarare ett kulturmedvetande som hävdar sig mot det västerländska inflytandet; vid hans genomlysning av den erotiska episoden
framträder ett nät av små hemlighetsfulla valörer "som ofta ställer
den europeiska berättartekniken i skugga". Dessa ord i talet till
Kawabata fångar väl andan i 1968 års val av pristagare. De implicerar samtidigt en invändning mot medtävlaren Mishima — dennes
starka inslag av europeiskt inspirerad metod.
Än mer besynnerliga ter sig Lundkvists formuleringar i ljuset av
de val som under de senaste femton åren börjat förverkliga tanken
på "en global spridning". I sitt tal till Soyinka nämner Gyllensten
helt naturligt hur "väl hemmastadd" pristagaren är i den västerländska litteraturen men det är Soyinkas ursprungliga miljö han
dröjer vid. Och det finns inte skymten av akademikollegans nedlåtande attityd när Gyllensten diskuterar denna dramatiks genuina
afrikanska ursprung: den har sina "rötter i en sammansatt kultur
med en rik skatt av levande och konstnärligt inspirerande traditio170

ner". Det är ett vida bättre vittnesbörd om andan i de sentida försöken att beakta prisets adress till "hela världens dikt".
I en artikel om Kawabatas verk poängterade Donald Keene hur
Nobelpriset införlivat den japanska romantraditionen — världens
äldsta — med "the world stream of writing" (New York Times Book
Review 8.12.1968). Det är snarast i en sådan vid assimilerande process de senare årens litteraturpris fungerat. Prismotiveringen år
2000, där Gao Xingjians verk tillskrivs "universell giltighet", är mer
än en sliten formel. Förnyaren av kinesisk roman och kinesiskt drama har — som Göran Malmqvist framhöll i sitt tal — förmått ömsesidigt berika moderna västerländska och traditionella kinesiska
strömningar och just på det sättet nått sin storhet som dramatiker.
På motsvarande sätt tillskrevs Kenzaburo Oes verk 1994 en giltighet långt utanför sin ursprungliga sfär. I hans imaginära värld
hade liv och myt, som det heter i prismotiveringen, förtätats till "en
skakande bild av människans belägenhet i nutiden". Hur denna vision överskrider de nationella gränserna betonades i mitt tal till Oe.
Denne hade visserligen förklarat att han vänt sig endast till sina japanska läsare, utan att snegla på sin världsvida publik. Men det
fanns i hans "groteska realism" en kraftfull poesi som "kommunicerade tvärs över de språkliga och kulturella gränserna, en poesi full
av friska iakttagelser och koncisa bilder". Ur denna rika, ständigt
förändrade litterära värld steg till sist "en genuin humanists vision,
en gripande bild av det som angår oss alla".
Bilden av den nya "globala spridningen" från 1986 och framåt
skulle ha blivit än rikare om döden inte vid ett par tillfällen hunnit
emellan. Göran Malmqvist avslöjar i Hong Kong-tidskriften Ming
Pao Monthly för januari 2001 — alltså omedelbart efter priset till
Gao Xingjian — att en annan kinesisk författare, Shen Congwen,
befunnit sig bland finalisterna 1987-88. Malmqvist säger sig övertygad om att denne skulle ha belönats om han inte avlidit 10 maj
1988.
Ett pris till Shen Congwen skulle ha gett världen en okänd äldre
diktare som "äger tuschmålarens öga och handlag" men samtidigt
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förmår att med den yttre verklighetens hjälp "synliggöra inre skeenden" på ett sätt som "för [-] tanken till den klassiska kinesiska
diktningens stora mästare". Orden är Malmqvists, anförda ur inledningen till Stillhet och rörelse, en volym som spänner från påträncrande hilder av ett brutalt kricrickt clreencle till culltil imnrec-

sionistisk landskapsskildring. Shen Congwen med hans starka integritet kunde möjligen ha förebråtts brist på politiskt engagemang
men inte ha avfärdats som regimfientlig. På officiellt kinesiskt håll
hade man inte haft möjlighet att — som efter 2000 års val av en exilförfattare — misstänkliggöra beslutet för dolda politiska motiv; till
det absurda i den anklagelsen blir det anledning återkomma. I en
vidare reception kunde kritiken ha invänt att den skönlitterära delen av Shen Congwens omfattande produktion låg relativt långt tillbaka i tiden medan den senare delen varit kulturhistoriskt orienterad. Men man skulle otvivelaktigt ha upplevt hur ljuset nu äntligen
fokuserats på en av det kinesiska språkets mästare. Att denne skulle
ha ingått i en tätare rad av pristagare utanför den europeiska horisonten skulle samtidigt ha förstärkt intrycket av prisets alltmer globala spridning.

17Z

VIII. "Den politiska integriteten"

I den säregna genre med upprepade tankar och retoriska grepp som
kommentarerna till det litterära Nobelpriset kommit att bilda är
det ett drag som återkommit med särskild envishet. Praktiskt taget
varje pris klassificeras på något håll som en politisk gest. Senast
skedde det när man i Beijing tillskrev 2000 års pris till Gao Xingjian
"dolda politiska motiv". Under det kalla krigets tid utgjorde synpunkter av det slaget ett ledmotiv i debatten. Med nästan samma
regelbundenhet har invändningarna avvisats av en akademi som
velat understryka prisets rent litterära karaktär. Ledstjärnan är
"den politiska integriteten", som Lars Gyllensten inskärper i en replikväxling om Pasternaks pris i Rysk kulturrevy 1981 nr 4.
Hur långt bör man ge kritiken rätt? Är det överhuvudtaget möjligt att utdela ett internationellt pris i en spänningsfylld värld utan
att det får en politisk laddning? Och om inte — i vilken grad får de
enskilda prisbesluten tillskrivas politiska avsikter? Denna inflammerade problematik tillhör det mest intressanta — och mest missuppfattade — i prisets hela historia.
En del av förklaringen till den ibland hetsiga diskussionen ligger
i att man på flera håll inte haft klart för sig att Svenska Akademien
intar en autonom ställning visavi stat och regeringsmakt. En avgränsning gentemot förhållandena i de forna öststaterna har vid flera tillfällen visat sig nödvändig, så i ett inlägg i Dagens Nyheter 1984
apropå Nikita Chrusjtjovs uppgift i memoarerna att det var han
som — via Ulla Lindström — rått Akademien att ge Sjolochov priset. Disa Håstad som återger uppgiften finner att den befäster det
priset som "en av de tristaste episoderna i Nobelprisets historia"
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(22.2.1984). Gyllensten svarar (27.2) att det inte finns några som
helst spår av påstötningar från Chrusjtjov i Akademiens korrespondens, protokoll eller eljest. Av större räckvidd är emellertid
artikelns senare del:
I kommunistiska länder är akademierna regeringsstyrda organ. Deras
åtgärder uttrycker statsmaktens politiska vilja. Våra svenska akademier,
däribland Svenska akademin, är privata sammanslutningar, och friheten
från politisk styrning är en hjärteangelägenhet för dem. Inte heller regeringen önskar blanda sig i akademiernas och övriga prisutdelares
Nobelprisärenden. Det skulle bara ställa till med politiska och diplomatiska komplikationer.
Att så är har man svårt att fatta i kommunistiska och totalitära stater.
För Svenska akademin, liksom för de andra utdelarna av Nobelpris, är
det däremot självklart att hålla sig undan för politiska makthavares påverkan. Priset till Sj olochov må ha varit ett gott eller ett dåligt pris — Nikita Chrusjtjov har varken någon ära eller någon skam av att det kom till
stånd.
Det är på det sättet otänkbart att Svenska Akademien skulle agera
på diplomatisk nivå för att söka förankra ett prisbeslut hos det aktuella landets statsmakt. Pasternak har själv givit spridning åt ryktet
att Akademien 1954 hört sig för hos de sovjetiska myndigheterna
om hur man såg på ett pris till honom och formligen utbett sig ett
medgivande. I den citerade artikeln i Rysk kulturrevy 1981 kan
Gyllensten på Akademiens uppdrag avvisa ryktet som fullständigt
grundlöst: "Några förfrågningar av det slag som anges förekom inte
och förekommer aldrig." Bakgrunden, den politiska integriteten
och friheten visavi den politiska makten, anger han i samma anda
som i uttalandet i Dagens Nyheter.
Nu är autonomin i förhållande till statsmakten en sak och ett
prisbesluts möjliga politiska laddning en annan. I vilken utsträckning har ställningstagandena i kommitte och akademi de facto haft
en politisk innebörd? Det är en sammansatt fråga som måste upplösas i flera.
Vi kan ta vår utgångspunkt i två uttalanden i ämnet skilda åt av sju
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decennier. Först en principiell markering av Gottfrid Billing i ett
brev till Wirs&I 16 juli 1902 i anslutning till ett förslag att dela årets
pris mellan Ibsen och Bjornson. Han instämmer i att belöningen
inte får bli "en statspolitisk fråga" men finner det lika obestridligt
att den "har och kommer att ha en politisk sida" till följd av sin internationella natur: "Akademien må bortse från politiska synpunkter hur mycket som helst — dess prisbelöning blir en internationell
sak, som av den internationella pressen etc. bedömes från dess nationella synpunkt."
Den andra rösten kommer från de upprörda oktoberdagar 1970
då Solsjenitsyn tilldelats priset. I en intervju i Aftonbladet 10 december vänder sig Artur Lundkvist mot akademikollegernas "något naiv[a]" mening att ingen politisk skugga faller över priset:
"Alla pris är politiska till sin verkan, om inte till sin avsikt." (Redaktionen ger inte oväntat intervjun den tillspetsade rubriken: "Det
var politik att ge Solsjenitsyn priset.")
Billing har självklart rätt i att en internationell belöning som Nobelpriset ofrånkomligen har "en politisk sida". Men det är egentligen inte det som den återkommande debatten gällt. Att en utmärkelse, som tillfaller företrädare för olika länders litteratur i en värld
fylld av spänningar, får en politisk aspekt är ju en truism. Lika självklart är Lundkvists påstående att prisen är "politiska till sin verkan". Det intressanta är — för att ta fasta på den distinktion som
skymtar i hans uttalande — om ett val också rymmer en politisk "avsikt". Men intressant är också om prisets faktiska politiska "verkan" var förutsedd och inkluderad i kalkylen.
Billing ställer genast saken på sin spets. Som "en biprodukt" av
den föreslagna delningen — en biprodukt "som ej får vara bestämmande men ej heller är att förakta" — räknar han åtgärdens "vänlighet mot Norge" och "den goda verkan" den där skulle få under den
begynnande avspänningens tid. Här finns med andra ord både en
politisk avsikt och en förutsedd och inkalkylerad verkan.
Wirs&is svar ingår i hans argumentation mot Ibsen men har principiell räckvidd. Han finner det "ej endast klokast, utan rättast [-]
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att aldrig begagna dessa pris som politiska medel och köpeskillingar", med osäkert resultat och i strid med "opartiskheten hos en litterär domstol" (1.8.1902). Det är ett uttalande av betydande giltighet. Denna vilja till "opartiskhet", som svävar över de tidiga bedömningarna, blir till doktrin i 1914 års deklaration av litterär neutralitet, nu i förbund med testators önskan att "uppmuntra de bästa
strävanden för mänskligheten såsom ett helt"; ett pris med den inriktningen får inte kunna tydas "såsom gynnande någon särskild
nation". Fjorton år senare läser vi en tydlig deklaration av integriteten i Schiicks resonemang kring Gorkij. Han har föreslagit denne
utan att fästa sig vid att han "är eller har varit bolsjevik". Akademien bör ha "ryggrad nog att stå emot en politisk opinion". Under
den epok då sekreterarna heter Österling, Gierow och Gyllensten
blir uttrycken för viljan till politisk integritet distinkta. Karakteristiskt är Gyllenstens uttalande i en intervju i Titel1984/ 4 att Akademien vill hålla sig immun mot alla politiska, diplomatiska eller på
annat sätt ickelitterära hänsynstaganden.
Problemet är vilka avsedda inskränkningar denna principiella
politiska integritet kan ha i det enskilda fallet. Den fråga vi har att
ställa till ett antal kritiska bedömningar är om det i beslutet finns —
med Billings ord — en kalkylerad politisk "biprodukt" eller åtminstone en insikt om en möjlig politisk verkan som man väljer att
bortse ifrån.
Två frågor skall genast skiljas ut ur detta problemkomplex. Ambitionen att sprida prisen till skilda litteraturer i världen får naturligtvis en politisk aspekt i det enskilda fallet; en väsentlig del av denna fråga har redan behandlats. Men också ett förslag om delning kan
— som i fallet Ibsen & Bjeirnson — få en politisk innebörd; den frågan
skall ägnas ett särskilt kapitel.
Problematiken skall vidare begränsas till efterkrigstiden. Kapitlen I—IV har redan gett en viss indirekt belysning av praxis i det föregående. Det får här räcka med en snabb summering. Wirsens
"opartiskhet" balanseras av de ideella hänsyn testamentet enligt
hans tolkning föreskriver. Behandlingen av Tolstoj är mycket klar176

görande. Ett urvalsinstrument där staten, tronen och altaret är värden att freda mot kritik har naturligtvis politiska implikationer. Det
rymmer däremot inte nödvändigtvis utrikespolitiska avsikter. Att
priset getts till Bjornson "to lessen tensions with Norway", som
Robert J. Clements hävdat i en genomgång med rubriken "Is the
Nobel prize for literature political?" (Saturday Review 4.12.1965),
är också ett klent underbyggt påstående. 1903 års utlåtande poängterar tvärtom hur Akademien i fråga om Bjornsons kompetens
"icke vill eller bör befatta sig med politiska synpunkter av något
slag" utan bestämmer sig "uteslutande efter sina åsikter om värdet
av den föreslagnes poetiska författarskap". Rent befängt är ett uppmärksammat resonemang av Girolamo Ramunni som gärna inordnar besluten i ett handelspolitiskt perspektiv. De tre första prisen
till franska författare förklaras här med att den franska marknaden
var "oumbärlig för genomförandet av industrialiseringsprogrammet" (La Recherche oktober 1983). Hänsyn av det slaget finns inte
inom horisonten för Akademiens överväganden.
Fortsättningen under Hjärnes ordförandeskap bevarar en konservativ grundsyn men utan det inslag av bigotteri som gärna framträder under det första decenniet. Hyllningarna till nationalistiska
åsikter dämpas också under en ordförande som i det gemensamma
västerländska kulturarvet ser en makt vida starkare än det enskilda
folkets insats. Å andra sidan har ett nytt politiskt inslag förstås tillkommit när man vid valet av pristagare söker undvika att "utbrott
av den rådande förbittringen" i världen riktas mot Sverige. Restriktiviteten i fråga om pris till kandidater från de krigförande länderna innebär med samma självklarhet ett politiskt ställningstagande. Men båda dessa politiska moment är till sist underordnade viljan till "opartiskhet".
Det skede där Schiicks yttrande om Gorkij fälls bevarar i mycket
de konservativa värderingarna. Man bör inte förvänta sig hos alla i
kretsen samma lidelsefria hållning visavi en bolsjevik. Tvärtom anför Hjärne som vi sett mot Anatole France att han "i sin pacifistiska
iver låtit draga sig rentav över gränsen till bolsjevismen". Och den
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konservative Böök noterar i brev till Tegner 25 oktober 1928 med
glädje att alla de fyra lundensarna i kretsen — liksom Lamm — går
emot Gorkijs kandidatur.
Det frikännande omdömet om Benavente 1922 röjer på vilket
sätt strykningarna egentligen går fram bland de politiskt engagerade kandidaterna denna tid: "Han förkunnar över huvud icke, hans
konst är strängt objektiv [- - -]." Ett lidelsefullt politiskt ställningstagande är diskvalificerande i första hand genom att det bryter mot
kravet på frihet från tendens. Kanske är detta kriterium det starkaste inslaget av politisk bedömning i det tidigare skedet. Som fria fantasier kan man i alla händelser avfärda påståenden som att lydnad
mot Nationernas Förbund belönades med Nobelpris. Utmärkelsen
till Yeats 1923 skulle således motiveras av att Irland accepterat en
gränsöverenskommelse med London och ansökt om inträde i NF
medan priset till Reymont 1923 skulle betingas av att Polen gått
med på beslutet i Geneve om Schlesiens delning, allt enligt Ramunnis historieskrivning. Sådana extravaganta teser strider såväl mot
Svenska Akademiens faktiska autonomi gentemot statsmakten
som mot dess policy och praxis. I flera fall baseras resonemang av
det slaget rentav på okunnighet om elementära historiska data — så
Clements' påstående att politiska misstankar sköts åt sidan när
kommitten 1936 accepterade den fascistiskt dominerade Italienska
Akademiens förslag, med påföljd att Pirandello hämtade sitt pris
medan "the black-shirted legions he never condemned were already bombing the civilian population of Ethiopia". Tankegången
har bara haken att Pirandello fick priset redan 1934, ett par år före
Mussolinis angrepp.
Det ur politisk synpunkt mest ifrågasatta priset under de fyra
första decennierna är det som hösten 1939 går till Sillanpää. Åtskilliga bedömare har bara kunnat förstå belöningen till denne i ljuset
av det sovjetiska hotet mot Finland. Österling ger i sin historik stöd
för sådana förmodanden. Han skulle inte finna det förvånansvärt
"om akademien vid sitt beslut medvetet eller omedvetet påverkades
av tidsläget, av den finska republikens pågående heroiska försvars178

kamp mot övermakten på andra sidan Bottenhavet". Reflektionen
är lätt anakronistisk. Sillanpää utses 10 november och det sovjetiska
angreppet kommer först 30 november. Beslutet fattas alltså inte
under trycket av en "pågående" försvarskamp men väl under den
himmel där hotet tornar upp sig, med början i pressens besked 8
oktober att förhandlingar förestod i Moskva om ännu inte offentliggjorda ryska krav, 1 november preciserade till en begäran om en
flottbas vid inloppet till Finska viken och en vittgående gränsreglering på Karelska näset. Tanken på en politisk påverkan är sålunda
högst plausibel. Men poängen ligger på annat håll.
Sillanpää är ingen nykomling i diskussionen. Han är på förslag
sedan 1930 och föremål för sju kontinuerliga sakkunnigutlåtanden
av Hallström, som är relativt reserverad: "ett utsökt mästerskap
som beskrivare av vad ögat kan fånga, men icke egentligen stark berättarekonst eller människoskildring" (1935). Det finns emellertid
krafter inom Akademien för ett pris till den finländska litteraturen,
gärna ett delat pris av det slag som föresvävade 1917 års kommitt6
Primus motor är Heidenstam som i ett brev till Hallström 10 november 1935 talar för att det årets pris skall delas mellan Sillanpää
och Jarl Hemmen Uppslaget diskuteras seriöst men vinner ingen
majoritet.
1939 är bilden som vi sett splittrad. Vid kommittens sammanträde 21 september förordar Hallström och Hammarskjöld Huizinga
medan Österling och Fogelqvist går in för Hesse och Böök talar för
sitt förslag Stijn Streuvels. Utlåtandet anför de tidigare invändningarna mot Sillanpää, antyder en högre värdering hos "en del" i kommitte och akademi men stannar för att inte anbefalla förslaget då
majoritet "hittills ej kommit till stånd". Vid Akademiens sammanträde 26 oktober vill en majoritet på sju av tolv närvarande reservera
priset. Endast i andra hand, för den händelse man beslutar om utdelning, vill tre av de sju belöna Sillanpää — en påfallande blygsam
siffra mitt under rapporteringen om hotet mot Finland. Samtidigt
är fyra, med Österling och Siwertz i spetsen, för Hesse medan samma två som i september varit för Huizinga också nu talar för honom
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(Hallström endast i händelse man beslutar om utdelning), allt enligt
"Meddelande från sekreteraren" följande dag. En analys av resultatet visar att Sillanpää ändå vunnit, förutsatt att man beslutar dela ut
priset. Läget kan sammanfattas så att allt stöd för den problematiske Hesse mobiliserats. Majoritet kan han inte nå och två av rösterna
på honom, med Sillanpää på andra plats, byter därmed adressat
samtidigt som två röster på Huizinga från Hessemotståndare dirigeras om i samma riktning. Till dessa kommer Selma Lagerlöf som
först, "efter att noga ha övertänkt [Hallströms] invändningar mot
Hesse", anslutit sig till hans linje och röstat på Huizinga (brev
19.10) men lagt om sin röst till Sillanpää efter sekreterarens meddelande. Tillsammans med de förstnämnda tre rösterna — och den
ständige förespråkaren Heidenstams — ger det nio och vägen ligger
öppen. Beslutet är i första hand dikterat av tvekan inför den tvivelaktige Hesse. Det ryska hotet inte ens skymtar i handlingar eller
brev. Det hindrar naturligtvis inte att sympatier för Finland kan ha
spelat in för flera ledamöter i oktober—november 1939 liksom under hela det 30-tal där kandidaturen diskuterats.
En intressant synvinkel med likartat resultat återfinner man i ett brev
från Torsten Fogelqvist till Lamm, skrivet någon av de sista dagarna i
oktober eller de första i november 1939. Fogelqvist, som "alltid yrkat
på ett pris för [Sillanpääs] Silja", men hittills sett en aktion som utsiktslös, mönstrar nu möjligheterna till ett pris och kommer, utifrån
en delvis annan beräkningsgrund, till samma siffra som jag: Hesse
kan svårligen nå majoritet och resultatet blir då att Sillanpää får "9
röster, men med ökningsmöjlighet". I sammanhanget nämner Fogelqvist det "politiska" skäl som tidigare anförts mot ett odelat pris till
Sillanpää — att det "skulle såra det svenskspråkiga Finland" — och finner att det skälet "i närvarande ögonblick förlorat all sin bärkraft och
aktualitet". Ett politiskt inslag skulle sålunda, paradoxalt nog, ligga i
att det hotfulla läget eliminerat ett politiskt hinder. Fogelqvist finner
att ett pris till Sillanpää "nu skulle väcka stark resonans både i Finland
och det övriga Norden" men han är samtidigt medveten om att ett
sådant hänsynstagande skulle strida mot Akademiens integritet; det
skulle vara "ett fel i deras ögon, som i likhet med broder Per [Hall18o

ström] anse impopulariteten som en helgongloria och den suveräna
likgiltigheten emot den allmänna opinionen som den bästa av akademiska dygder".
När Nobelinsignierna utdelas vid en ceremoni 14 december, en
dryg månad efter beslutet, har vinterkriget pågått i två veckor och
priset hunnit få en ny innebörd. Det finns nu en klar politisk accent
i Hallströms ord till pristagaren och hans folk. "Ännu lika enkelt"
som diktaren sett det står detta folk nu "i ödesmakternas storm,
heroiskt stort i sitt oböjliga mod, sin pliktlydnad intill det yttersta,
intill döden, utan en skälvning för döden". Men denna otvetydiga
politiska innebörd hade priset alltså ännu inte vid beslutet 10 november. De mest påtagliga politiska komponenterna i själva valet
ligger i att man stannat för tre medborgare i neutrala stater, ett eko
av 1914 års neutralitetspolitik, och i att man till sist beslutar om utdelning trots det internationella läget.
Det är emellertid först under efterkrigstiden, under det kalla krigets epok, som det politiska inslaget i det litterära Nobelpriset blir
ett återkommande diskussionsämne. Det gäller mindre prisen till
"banbrytarna" i det sena 40-talet. En kritisk fas infaller däremot
1953-58. Det är åren för prisen till Churchill och Pasternak men det
är också tiden för en intern första omgång med sikte på Sjolochov
liksom för ett ställningstagande till Pound. Priset till Sjolochov
1965 höjer på nytt temperaturen. Perioden från Solsjenitsyn och
Neruda 1970-71 till Milosz 1980 och Seifert 1984 är interfolierad av
kommentarer till prisens förment politiska karaktär. Ännu under
den alltmer avspända tid som omsluts av prisen till Joseph Brodsky
1987 och Gao Xingjian 2000 återkommer de närmast klassiska kritiska synpunkterna.
Dag Hammarskjöld talar i ett resignerat brev till Erik Lindegren
26 oktober 1959, mitt i det kalla krigets epok, om det omöjliga i att
"nå vare sig rationalitet eller full rättvisa" i fråga om Nobelpriset:
"[- - -] det är en slump hur halvpolitiska bedömningar kommer att
korsas med privata värderingar." Orden får substans av hans oro
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och ogillande inför ett par aktuella beslut 1955, då han för första
gången deltar i arbetet, mer engagerad i den föreliggande situationen än initierad i praxis. 12 maj skriver han till Selander apropå ett
färskt förslag: "Churchill—Hemingway—Sjolochov: är Sv. Ak. ett
litteraturutskott för U.D.?"
Låt oss börja med priset till Churchill. I hur hög grad är det ett
diplomatiskt utspel? Churchill hade föreslagits redan 1946 av Axel
L. Romdahl i Vitterhetsakademien. Kommitten erkände Churchills "stilistiska mästerskap och livfulla berättarkonst" men hänvisade till "historisk fackkunskap inom akademien". 1948 föreslogs
Churchill på nytt, nu från skilda håll, alla svenska — inklusive de tre
ledamöterna Nils Ahnlund, Birger Ekeberg och Einar Löfstedt.
Ahnlund anförtroddes sakkunniguppdraget. Han "påkallar", som
det heter i kommittens utlåtande, "energiskt akademiens uppmärksamhet" för förslaget men "har icke lagt tonvikten på den rent historiska delen av Churchills författarskap utan framhållit hans lysande framställningskonst i allmänhet och framför allt hans världspolitiska insats som inspirerad talare". Kommitten finner det emellertid oundvikligt att priset "i detta fall skulle få en politisk innebörd" och dessutom kunna "ge upphov till misstydningar" med
hänsyn till Sveriges hållning under världskriget. Man anser sig därför "icke kunna anbefalla förslaget". Ahnlund föreslår Churchill
också 1949 men kommittén har kvar sina "betänkligheter". (De
kvarstår också 1950.) En av kommitteledamöterna, Sigfrid Siwertz,
visar dock hur motståndet mot kandidaturen börjar luckras upp; i
ett särskilt yttrande 1949 säger han sig personligen ha mindre att
invända:
Vad som strax efter kriget kunde ha förefallit som fjäsk och inställsamhet det skulle nu få förbli vad det ämnats till, en hyllning åt en av samtidens största talare och skriftställare. Att Churchill samtidigt är en av
dem som räddat allas vår västerländska kultur, utan vilket det litterära
nobelpriset är otänkbart, behövde ju egentligen inte ligga honom i fatet.

Denna uppfattning finns med i bilden när kandidaturen tas upp på
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allvar 1953. Hur "livligt intresserad" Ahnlund alltjämt är framgår
av Österlings brev till honom (2.10) inför själva beslutet. Österling
ber honom då att som historiker åta sig talet i händelse kommitteförslaget går igenom, sannolikt också en markering av begränsningen i hans eget engagemang. Han antyder också "åtskilliga invändningar" vid den första överläggningen i Akademien. De specificeras
inte men deras natur ligger i öppen dag. Churchill är sedan 1951 på
nytt premiärminister — och han är alltjämt segraren från andra
världskriget. Det finns emellertid ett politiskt övervägande i själva
dröjsmålet. Valet av Churchill först 1953, efter åtskilliga års diskussion av kandidaturen, betyder att man nu anser sig ha fått den distans till hans insats under kriget som kunde göra det möjligt att allmänt uppfatta priset som en litterär belöning. Reaktionen på flera
håll visar att det var en fåfäng förhoppning.
Det råder inga tvivel om att kommitte och akademi tillskrev
Churchill utomordentliga litterära förtjänster. I Ahnlunds ögon är
det framför allt som talare Churchill förtjänar ett pris. Dennes historiska verk uppfyller kanske inte ensamt fordringarna men tjänar
som en lämplig ram för talekonsten. Samma merit är av särskild vikt
för Siwertz, den som till sist kom att tala till pristagaren. Han tecknar bilden av "en Caesar, som också fått gåvan att föra Ciceros
stylus". Problemet är hur denne Caesar ens åtta år efter kriget skall
kunna tänkas bort ur den ciceronska prosan, hur denna "kraft" som
länkat "historiens gång" och vädjat "i frihetens och människovärdets ödesstunder" skall för ett ögonblick kunna glömmas i den stora talekonsten. Dessutom är Churchill 1953 trots allt premiärminister och det i en av nyckelmakterna i det kalla krigets värld; också
den lämplighetsfrågan är besvärande. Det kan ifrågasättas om något
val i så hög grad satt Akademiens politiska integritet på spel. En
välkänd slutsats drog man i alla händelser. I det följande har kandidater i regeringsställning regelmässigt avförts ur diskussionen —
namnen Malraux och Senghor är bekanta exempel.
Hammarskjölds irritation över det politiska inslaget i ett pris till
Hemingway 1954 är däremot obefogad — och åsidosätts för övrigt
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av hans ord till Selander att landsmannen Robert Frost "skulle ha
fått priset i stället" (11.3.1955). Hemingway hade länge varit på tal
och det är hans "mästerverk" från 1952, The Old Man and the Sea,
som nu aktualiserar kandidaturen. I utlåtanden, korrespondens och
annat material har jag inte funnit någon som helst antydan till politisk avsikt bakom 1954 års beslut. I egenskap av "en av epokens
verkliga stilbildare" intar Hemingway helt naturligt sin plats i raden av de banbrytare som den österlingska akademien hyllar. (De
citerade orden lyfter Österling in i sitt tal från sitt ännu hemligstämplade yttrande i kommitten.)
Intressantare är då Hammarskjölds bidrag till bilden av 1955 års
valsituation. I brev till Selander 12 maj skriver han:
Sjolochov skulle jag rösta emot med en övertygelse grundad icke endast
på estetiska skäl och automatiskt motstånd mot påtryckningsförsök
utan också därför att ett Sovjetpris i dag, av just sådana politiska skäl
som tycks göra sig hörda, för mig framstår som en mycket lite god ide.
Det är oklart vad det är för "påtryckningsförsök" Hammarskjöld
har i tankarna. (Det rör sig i alla händelser inte om Chrusjtjovs påstådda råd; det hör hemma i tiden nära priset 1965.) Varken förslagsskrivelse eller kommitteprotokoll har ens en antydan i den
riktningen. Oavsett om det förekommit något utspel i rysk press
eller någon påstötning i FN:s korridorer rinner det hela ut i sanden.
När de slutliga kandidaterna ventileras — som i Hammarskjölds
brev till Selander 22 september — tillhör Sjolochov inte de seriösa
namnen. En poäng i den nyinvalde men ännu oinitierade Hammarskjölds rader är att han i dem värjer sin integritet på samma sätt
som Akademien själv. En annan är att han för egen del röjer ett politiskt hänsynstagande vid sidan av den litterära bedömningen med
sitt nej till "ett Sovjetpris i dag".
1955 års pristagarval är politiskt känsligt på ett annat vis — men
fortfarande med en kommunistisk författare i huvudrollen. När
Laxness utsågs sammanställde vissa franska och amerikanska kommentatorer detta val med den begynnande avspänningspolitik som
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de nya ryska ledarna gett prov på i Geneve. L'Express nöjde sig med
att se det litterära prisets framtid komprometterad av en rent politisk gest till förmån för en lokal medelmåtta medan L'Humanit
gladde sig åt denna högtidsdag för litteraturen, den kommunistiska
saken och freden. I själva verket rymde beslutet ingen som helst
hyllning till författarens politiska åskådning. Tvärtom hade man —
som Österling låter förstå i sitt radioanförande 27 oktober — reserverat sig mot att författarens alltid närvarande sociala och politiska
engagemang ibland blir så starkt att det hotar att bli till ett hinder
för konstnärligheten i hans verk. Vi tycker oss känna igen en äldre
akademis reaktion inför tendensen hos en författare. Men nu gäller
invändningen inte att "objektiviteten" är i fara utan att författarens
"
marxistiska övertygelse, hur uppriktig den än är, leder till anakronistiska synpunkter som förrycker och skadar verklighetsperspektivet".
Under dessa känsliga 50-talsår diskuteras emellertid också en
kandidat av motsatt politisk färg, Ezra Pound, internerad som sinnessjuk för att räddas undan en dödsdom för landsförräderi. I korrespondensen är han 1955 ett återkommande namn som vädjar till
Akademiens aktuella riktlinjer med sin "banbrytande betydelse";
den formeln återfinns i ett brev från Hammarskjöld till Selander 11
mars. På den punkten formulerar Österling dock en inskränkning
som återkommer i artikeln "Fallet Ezra Pound" i Stockholms-Tidningen 21 september 1959; han förmodar att Pound "inom sin epok
har betytt mer som formförnyare och inspiratör än som originalpoet". 1955 är man också tveksam inför Pounds senare Cantos där
mycket är "absolut obegripligt redan på grund av det överflödande
bruket av kinesiska". Orden fälls av Hammarskjöld i en rapport till
Österling 23 december över sonderingar i ärendet. Hans bedömning — som är tillgänglig i en samtidig kopia till Selander — är att ett
Nobelpris nu lätt skulle "uppfattas som ett försök till yttre påtryckning" och bygga upp en skadlig "aura av publicitet" kring
Pound. Han erinrar om att denne är "en i vissa avseenden sinnessjuk man" från vilken man riskerar "de bisarraste och mest kom185

prometterande uttalanden" i händelse av ett pris. Hans mening är
att man "bör se tiden an, i första hand inrikta sig på att få [Pound] fri
och sedan ta i beaktande hans utveckling såsom en fri man". Akademien följer den rekommendationen, också på en specifik punkt.
Österling röjer i artikeln 1959 "att Hammarskjöld med formellt
uppdrag av Svenska Akademien gjort betydande insatser hos de
rättsliga myndigheterna till förmån för Pound". Det nyss citerade
brevet visar just hur Hammarskjöld lägger upp strategin. Under
kontakter med vänner i State Department — inte i egenskap av generalsekreterare utan på Akademiens begäran — och under medverkan
av Auden och hans krets tänker han försöka få Pound fri; denne
tänks då byta ett formellt erkännande av sin skuld mot frigivning
och exil.
Den avgörande punkten är emellertid varken de litterära reservationerna eller interneringen på sinnessjukhus utan det fascistiska
engagemang som försatt Pound i hans aktuella belägenhet. I anslutning till A Casebook on Ezra Pound erinrar Österling i artikeln
1959 om Pounds angrepp i italiensk radio på de allierades ledning,
hans lovprisande av Hitler och Mussolini som borde vara deras ledare och hans applåder över massutrotningen av de östeuropeiska
judarna, med hot mot de amerikanska att deras tur skulle komma.
Detta diskrediterar också hans senare Cantos; "den onda anden
sticker upp huvudet överallt". Slutsatsen formuleras i klartext av
Hammarskjöld i ett brev till Lagerkvist 24 juli 1959. Det skrämmande är den specifika formen hos Pounds sinnessjukdom — en
antisemitism av "samma karaktär som antisemitismen i Tyskland
och rashatet i Sydstaterna", "en så 'subhuman' reaktion att den bör
utesluta ett pris som dock avses fästa vikt vid den belönade insatsens 'ideala riktning".
Man kunde föreställa sig att 50-talets reservationer med tiden
skulle förblekna men de är aktuella ännu ett par decennier senare.
Karl Vennberg tar upp den gamla frågan i en artikel i Aftonbladet 10
december 1979. Han ser det som "en svaghet hos akademin att den
inte vågat utmana världen genom att utan hänsyn till Ezra Pounds
186

fascistiska förvillelser ge honom ett nobelpris". I en senare artikel
frågar han om det skulle "ha varit en skam att ha gett Cdine nobelpriset": "En författares privatpolitik är ju en förvillelse som dör
med hans historiska epok. [- - -] Inte ens de värsta marxister dömer
ju längre ut Balzac för att han var en reaktionär buse." (Svenska
Dagbladet 31.12.) Artur Lundkvist kan inte följa Vennberg i detta
"skenradikala frisinne": "de begränsade förtjänsterna" i Pounds
och Celines diktning väger inte upp "deras skandalösa utgjutelser
av psykotisk hatfullhet och ondska" (Svenska Dagbladet 9.1.1980).
Den betydelse kriteriet "i idealisk riktning" haft i andra politiskt
känsliga avvägningar framgår nog bäst i tonvikten på "integritet".
Det krav Akademien ålägger sig i det avseendet utsträcks i viss mening till den kandidat man bedömer. Inte så att denne skulle avkrävas någon "opartisk" hållning. Hur långt man under efterkrigstiden
står från den tidigare fordran på "objektivitet" visar prisen till Laxness, Quasimodo, Sartre, Asturias, Solsjenitsyn, Neruda och Garcia Mårquez. Däremot hyllas vid flera tillfällen konstnärens självständighet visavi den totalitära makten. Argumenten i flera av de
situationer där en kandidat varit involverad — för eller emot — i den
kommunistiska maktsfären bildar ett mycket upplysande mönster.
Låt oss utifrån den synpunkten granska de omstridda prisen till
Boris Pasternak 1958, Michail Sjolochov 1965 och Alexander Solsjenitsyn 1970.
Det är naturligt att uppmärksamheten i Pasternaks fall kommit
att kretsa kring Doktor Zjivago, först publicerad av Feltrinelli i Italien 1957 och raskt följd av översättningar i hela västvärlden, medan
författarens försök att trycka boken i Sovjet som bekant misslyckats alltsedan 1954. Men Pasternak hade noterats årligen så tidigt
som 1946-50, då i egenskap av en av de ledande ryska lyrikerna. När
han redan andra året blev föremål för ett sakkunnigutlåtande av
Anton Karlgren markerades också hans ställning som den främste
på den ryska parnassen. Samtidigt poängterades hur denne den
minst ryske och mest västerländske sovjetiske författaren i sitt
poetiska verk var den mest exklusive. Det är alltså poeten Pasternak
187

som först framträder som seriös kandidat, och det första ledet i
prisformuleringen — "för hans betydande insats [-] inom den samtida lyriken" — är en mycket väsentlig del av motiveringen. I sin
radiopresentation 23 oktober, som nära ansluter till det kommitt6
yttrande man enats kring, talar Österling också om Pasternak som
"en modernt inspirerad banbrytare" och förnyare av det poetiska
språket. Från politisk synpunkt intressantare är likväl radioanförandets ord att den tidigare Pasternak var "en individualist, som
gick sina egna vägar och aldrig kom att spela någon offentlig roll i
Sovjetunionen", en författare vars "konstnärliga integritet" synes
ha respekterats till en viss grad under hans år av tillbakadraget liv då
han utanför Rysslands gränser mer och mer erkändes som "en av
samtidens betydande diktare".
Tanken på konstnärens "integritet" återkommer när Österling
karakteriserar Doktor Zjivago som ett verk "höjt över alla politikens partigränser och snarast antipolitiskt till hela sitt humana syfte": "Genom sin rena och mäktiga anda kan det också i ovanlig grad
sägas uppfylla de fordringar, som från början uppställts för det litterära Nobelpriset." Man har velat se dessa formuleringar som
omsorgen att avpolitisera valets innebörd. Det är emellertid inte
fråga om någon diplomati för den internationella publiken. Med
dessa uttryck för Pasternaks starka konstnärliga integritet ger Österling offentlighet åt det interna omdöme Akademien samlade sig
kring i sitt beslut. Hur denna moraliska självständighet samtidigt
infogar sig i det litterära sammanhang prismotiveringen utpekar —
"den stora ryska berättartraditionen" — förtydligas i Österlings anförande: "Som tidsdokument kan romanen jämföras med Tolstojs
Krig och fred, och även som diktverk inbjuder den ofta till jämförelse med denna monumentala föregångare."
Nu finns det i Österlings presentation accenter som antyder
medvetenheten om de politiska komplikationerna och viljan att
tona ner bilden av den kritiske Pasternak. Han understryker "att
diktaren icke berättar för att anklaga eller protestera": "Han kritiserar icke revolutionen, men väl dess medlöpare och anpasslingar
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[- - -]." Däremot finns det ingenting som tyder på att man i Akademien förutsett den häftiga sovjetiska reaktionen eller anat hur riskabel Pasternaks situation skulle bli. Att Doktor Zjivago inte kunnat utkomma i Sovjet synes man ha betraktat som ett temporärt fenomen. När en av Pasternaks levnadstecknare, Guy de Mallac, tror
sig veta att Akademien gjort politiskt-diplomatiska förfrågningar
hos Sovjetunionen via Andrej Gromyko och hos USA:s regering
via John Foster Dulles är det påståenden som inte bara strider mot
Nobelprisets anda och praxis; det förutsätter att Akademien räknat
med de förvecklingar beslutet skulle leda till. Priset till Pasternak
hade inte den karaktären i voteringens stund. Det är en hyllning till
en banbrytande poet och en epiker av mäktig humanitet och tolstojsk resning. Långtifrån att betrakta denne som en kritiker av det
sovjetiska systemet har man sett hos honom en stor konstnärlig integritet man diskret vill värna mot politiska missförstånd.
När turen så 1965 kommer till Sj olochov kunde det ligga nära till
hands att se valet som politiskt betingat — som ett försök att enligt
Sartres rekommendation föregående år skapa jämvikt; hans uppfattning var att priset i det aktuella läget var reserverat för författare
i västblocket och rebeller i östblocket (enligt en pressdeklaration
22.10.1964, följande dag återgiven i bland andra Dagens Nyheter
och Svenska Dagbladet). I själva verket hade Sj olochov varit en allvarlig medtävlare till Pasternak alltsedan 1947. Den sakkunnige
Anton Karlgren hade emellertid framhållit Pasternak, dels för hans
poetiska förtjänster, dels för de psykologiska kvaliteterna i en prosa
erinrande om en förnyare i väst som Proust. Den rangordningen
vann gehör i Akademien. Men kandidaten Sjolochov stod kvar och
behövde bara invänta vederbörlig tid. Att han 1964 vägdes mot Sartre själv är en ironi i sammanhanget. Inför slutuppgörelsen det året
tror sig dock Gierow vara den ende som föredrar honom; det anförtror han Lindegren i brev 9 oktober. Året därpå är ögonblicket inne
och han kan redan från den preliminära omröstningen rapportera 8
vota av 13 för Sjolochov (brev till Bo Bergman 2.10.1965). Österling snuddar i sitt tal vid dröjsmålet. Utmärkelsen av Stilla flyter
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Don kommer "något sent" men, tillägger han, "inte för sent för att
utfylla den litterära Nobelpristagarlistan med ett av samtidens yppersta namn".
Materialet är för tunt för att medge några slutsatser om politiska
överväganden när beslutet äntligen fattades. Men Österlings tal är
upplysande ur den synpunkt som här anläggs. Han glider med några ord förbi Sjolochovs senare författarskap och därmed den epok
där denne spelar rollen av litterär galjonsfigur i Stalins Sovjet. I stället skjuter han, helt naturligt, fram storverket Stilla flyter Don, med
markering av hur romanföretaget vid sin tillkomst var "en djärv
handling, som vid tidpunkten ifråga även betydde lösningen av ett
personligt samvetsproblem". De "kontroversiella sidor" ämnet
rymmer sammanhänger med att krönikan, vars fyra delar utkom i
långsam takt 1928-40, länge mottogs "med partipolitiska betänkligheter från Sovjetkritiken, som oroades av Sjolochovs naturliga
engagemang i kosackernas revolt mot de nya maktägarna, hans
strävan att objektivt förklara och försvara den trotsiga självständighetsviljan hos denna befolkningsdel, som i det längsta vägrade att
underkasta sig". När Österling understryker Sjolochovs kontroversiella satsning på en förståelse av denna revolt mot systemet
rymmer det en diskret polemik mot kritiken för Akademiens val av
en partikoryfe. Men en väsentligare innebörd får denna markering
om man sätter in den i det större mönster där också valet av Pasternak hör hemma, ett mönster av djupare mening än den enkla balansakt där man kompenserar valet av en misshaglig författare med
ett pris till partiets litterära gunstling. Då Österling framhåller
Sjolochovs djärva val av ett ämne som är brännbart ur partisynpunkt tillskriver han honom i själva verket den politiska integritet
som är ett viktigt kriterium i ett politiskt laddat sammanhang. Den
summariska behandlingen av den senare produktionen kan ses i det
ljuset — denna är inte bara av lägre intresse än eposet om Donkosackerna; den visar också en författare som mist mycket av den
dyrbara självständigheten. Prismotiveringens begränsning till Sjolochovs "Donska epos" är rik på innebörd.
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Gunnar Darring har anklagats för att i detta sammanhang ha försökt
hindra ett pris till en alternativ rysk kandidat, Konstantin Paustovskij. Utgångspunkten är hans relation i memoarvolymen Utan glasnost och perestrojka (1989) av ett samtal med Österling i december
1964 där han ställde sig kritisk till dennes tanke på Paustovskij som
kandidat:
"[- - -] jag trodde inte att ett Nobelpris till Paustovskij med förbigående av Sjolochov skulle hälsas med uppskattning i Sovjetunionen.
Det skulle endast ge upphov till ny bitterhet, nu när man höll på att
glömma den skymf som man ansåg att priset till Pasternak hade inneburit." (S. 185.)
I en polemik i Svenska Dagbladet 1989 anklagar journalisten Per Egil
Hegge den svenske ambassadören för att av hänsyn till Sveriges förhållande till Sovjet ha varit "med på att spärra vägen" för Paustovskij.
Han citerar Jarrings ord: "Österling sade att han skulle tänka över
saken igen och läsa Sjolochovs litterära produktion" — och tillfogar
själv: "Året efter, 1965, fick Sjolochov priset." Hegge anger också vad
manövern kostat; för de ryska intellektuella som sätter Paustovskij —
till skillnad från Sjolochov — högt blir saken ett grundskott för deras
respekt för Sverige". (4.10.) Jarring själv är mera skeptisk i fråga om
sitt inflytande; Akademien har för honom "alltid framstått som opåverkbar" (5.10).
Detta perspektiv på 1964 års val är alldeles för snävt. Sjolochov är
som vi sett en allvarlig medtävlare till Pasternak alltsedan 1947 och
han behövde efter priset till denne 1958 bara bida sin tid. Tanken att
Österling först efter samtalet med Jarring i december 1964 skulle ha
satt sig att läsa Sjolochov är befängd. Hegges citering är också tendentiös; Jarring skriver inte "läsa" utan "läsa om". Men även i den
skepnaden är formuleringen missvisande. Österlings utlåtande några
månader tidigare redovisar ett ingående studium. Riktigt är däremot
att han funderat också över Paustovskij i sammanhanget och velat få
veta om denne hade en lika ömtålig position som en gång Pasternak.
Det betyder dock inte att Paustovskij varit en allvarlig medtävlare.
För det var Sjolochovs ställning alltför väl underbyggd under de föregående årens diskussion. Hegges tes att Darring påverkat 1965 års
val kan helt avfärdas.
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Valet av Solsjenitsyn har på skilda håll betraktats som tillkommet
under trycket från en än inhemsk, än internationell tidningsopinion. Strömberg talar om den väl orkestrerade svenska presskampanj
som svenska PEN gjorde sig till tolk för i sitt förslag 1970. Han förbiser att ett val av pristagare inte är en årets ingivelse utan resultatet
av en längre tids överväganden. Än mer desorienterad ter sig emellertid den sovjetiska reaktionen. Literaturnaja Gazeta anklagar 14
oktober 1970 Nobelkommittén inte bara för att ha fallit undan för
den internationella pressens tryck i allmänhet; den tror sig rentav
kunna utpeka en rysk exiltidskrift som särskilt viktig. Gierow erinrar i sitt svar följande dag — aldrig återgivet i Literaturnaja Gazeta
men väl i flera andra länders press — om vilka instanser som anmodas väcka förslag. Dit hör inte tidningar och "ingen hänsyn tages till
de pressdebatter eller opinionsyttringar i olika delar av världen,
som tämligen regelbundet föregår ett prisbeslut". En politisk innebörd i valet hade för övrigt hävdats redan i den första reaktionen på
sovjetiskt håll, i ett av Tass utsänt meddelande från författarförbundet (som ju föregående år uteslutit Solsjenitsyn): Akademien hade
"låtit sig dragas in i ett ovärdigt spel", dikterat av "spekulativa politiska överväganden" (9.10).
Också den i arbetet insatte Lundkvist hävdade som vi sett att priset till Solsjenitsyn hade politisk innebörd — men nu med tanke på
att ett sådant pris "får politisk verkan". Ingenting i handlingarna
tyder emellertid på att kommittéeller akademi 1970 förutsett den
våldsamma sovjetiska reaktionen eller överhuvud den starka politiska laddning valet skulle tillskrivas. I Nobelarbetet beaktar man
givetvis de konsekvenser ett pris kan få för den tilltänkte, med särskild omsorg i ett fall som detta. Enligt Gunnar Jarrings memoarer,
Utan glasnost och perestrojka, tillgrep Gierow den extraordinära
åtgärden att skriva till honom och sondera klimatet för Solsjenitsyns del: "Och frågan gäller givetvis bara vad som kan hända honom personligen." På den punkten kunde Darring ge lugnande besked. Det fanns också goda skäl att se positivt på situationen. Solsjenitsyn hade personligen lämnats i fred. Det öppna brevet till Kreml
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från ryska vetenskapsmän, däribland Sacharov, hade återgetts utomlands utan påföljder för upphovsmännen. Och ryktet visste berätta att Julij Daniel skulle friges. Samtidigt fanns anledning tro att
de sovjetiska myndigheterna efter priset till Sj olochov inte skulle se
med lika oblida ögon på en utmärkelse till Solsjenitsyn. Vid tiden
för diskussionerna i Akademien var det i alla händelser en rimlig
bedömning att ett pris till denne visserligen inte skulle uppskattas
av de ryska makthavarna men heller inte föranleda några ingripanden. En sådan bedömning med avseende på beslutets politiska verkan visade sig, som vi vet, oriktig.
Men Darring hade också ett annat budskap till Akademien. Redan
på våren 1970 framhöll han för Gierow att det kanske skulle vara
"klokare att vänta ett år till och se vad som hände i Sovjetunionen".
I oktober utvecklade han den tanken i ett brev till Österling: ett pris
till Solsjenitsyn "skulle komma att medföra bekymmer för våra
Sovjetförbindelser". Han fick svaret: "Ja, det kunde väl så vara, men
vi är eniga om att Solsjenitsyn är den mest förtjänte." Darring återkom till sin förhoppning att Akademien skulle skjuta på beslutet
något eller några år: "Men Österling var inte av den uppfattningen."
Replikskiftet klargör något mycket viktigt: Akademien tar ingen
hänsyn till vad som vore önskvärt utifrån utrikesdepartementets
horisont. Dess okonventionella — och föga rekommendabla — förfrågan har enbart tagit sikte på de eventuella konsekvenser beslutet
kunde få för kandidaten personligen.
Men meningsskiljaktigheten ger samtidigt ett vackert exempel på
en kalkylerad politisk "biprodukt" — naturligtvis inte så att den
möjliga störningen i relationerna till Sovjet skulle vara avsedd men
så att man insåg risken och valde att bortse från den.
För en mer nyanserad bestämning av beslutets politiska undertoner får man gå till Gierows tal över pristagaren. Prismotiveringen
talar om "den etiska kraft" varmed Solsjenitsyn "fullföljt den ryska
litteraturens omistliga traditioner". Det är en moralist av stor integritet, tillika en fortsättare av Tolstojs och Dostojevskijs insatser,
Akademien velat belöna. I sitt tal tar Gierow skickligt stöd i Prav193

das reaktion inför En dag i Ivan Denisovitjs liv. Samtidigt med en
berättarkonst som "stundom för Tolstojs konstnärliga kraft i tankarna" hade tidningen här urskilt vad vi skulle kalla författarens
djupa humanism:
Hur kommer det sig att vi känner hjärtat dra ihop sig av smärta när vi
läser denna märkliga berättelse samtidigt som vi känner ljus i i sinnet?
Det beror på dess djupa mänsklighet, på att människorna förblir människor också i förnedringens stund.

Gierow tar fasta på hur Solsjenitsyn talar till oss "om den enskilda
människans outplånliga värdighet". Med fin konstnärlig uppfattning för han emellertid in också Solsjenitsyns förment konventionella metod under denna ledande synpunkt. Det gäller diktarens
polyfonism" som gör att "varje person blir huvudperson varje
gång handlingen angår honom": "Det är mer än en kompositionsteknik, det är en trosbekännelse. I skildringens brännpunkt står det
enda mänskliga i tillvaron, människan själv, likaberättigad bland
sina likar, ett öde bland millioner och millioner öden i ett. Det är all
humanism i ett nötskal, ty kärnan heter människokärlek."
Gierows ord redovisar otvivelaktigt vad som varit det centrala
för Akademien i dess beslut. Samtidigt är han klar över den politiska innebörden av en sådan moralisk hållning i den givna situationen. Var helst den enskilda människans värdighet kränks är Solsjenitsyns ord "en anklagelse men tillika ett ord till segerviss tröst: den
ende som förnedras av en sådan kränkning är den som utför den. Vi
kan fara kompassen runt och se att det är sant."
Solsjenitsyns humanism blir en "anklagelse" där den enskilda
människans värdighet kränks — det är dess politiska följdsats. Med
en dos diplomati vidgas perspektivet från författarens omedelbara
omgivning; orden gäller "kompassen runt". Gierows ytterst noggrant avvägda formuleringar fördelar primärt och sekundärt på ett
sätt som säkert svarar mot prisbeslutets intentioner. Man har belönat en stor humanistisk diktare, vars moraliska hållning får politiska implikationer i ett samhälle där den mänskliga värdigheten
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kränks. Men det är denna humanism, inte kritiken av ett bestämt
politiskt system, priset ställer i centrum.
Nästa års pristagare, Pablo Neruda, hade erbjudit ett politiskt
problem av motsatt slag genom sina bidrag till Stalinkulten. Symptomatiskt är hur Lundkvist i en presentation i Dagens Nyheter 7
mars 1971 introducerar en Neruda som "förebrår sig, inte utan skäl,
att han varit politiskt godtrogen" — han har "bländats av sin vision",
"vilseförts av ett övermått av förhoppningar". De två diktprov — ur
"Episoden" och "Världsslut" — som beledsagar artikeln illustrerar
just avståndstagandet från Stalin. Lundkvist tycks annars vilja tona
ner hela den politiska aspekten av diktarens produktion. Neruda
var "länge [-] en föregångare inom den politiska dikten" men engagemanget var snarast "ett offer" på bekostnad av hans "innersta
begåvning, som gäller naturen, det elementära, de konkreta tingen": "Det är där hans poetiska fantasi är så otroligt inträngande.
Och det är framför allt där han är genial."
Också Gierow markerar diskret i sitt tal till Neruda hur denne
tagit avstånd från Stalin. "Med upprördheten hos den som känner
sig förd bakom ljuset" hade Neruda funnit att "terrorns territorium" låg i mer än ett väderstreck och att överensstämmelsen mellan
de två ledargestalter han kallade Mustaschen och Lilla Mustaschen
framträdde i allt obarmhärtigare belysning.
I dessa markeringar ligger naturligtvis en ambition att värja sin
kandidat respektive pristagare mot en delvis inaktuell kritik från
höger och verka för en mer balanserad syn på föremålet. Men viktigast är till sist diktarens integritet. En författare som förklarar sig
lojal med en maktfullkomlig diktator — det må sedan vara av vänster- eller högersnitt — saknar den andliga självständighet som kommit att bli ett viktigt inslag i den litteräre pristagarens identitet.
Detta spelar in också i fallet Borges. I diskussionen med Vennberg 1979 berör Lundkvist ryktet att han skulle ha hindrat ett pris
till Borges därför att denne "uttalat sin tacksamhet mot diktatorerna Pinochet och Videla för att de framför andra slår vakt om den
västerländska kulturen". Han uttalar sin stora uppskattning sär195

skilt av poeten Borges som han översatt men finner honom samtidigt "orimligt överreklamerad". Borges' "förlöpningar [-] i fascistisk riktning" gör honom i alla händelser "olämplig som pristagare
av etiska och humana skäl". (Svenska Dagbladet 20.12.1979.)
I vad mån Borges gör skäl för kritiken ur politisk synpunkt har
som bekant diskuterats; han har ju senare flera gånger tagit avstånd
från de sydamerikanska diktatorerna. Lundkvists mening kan inte
heller utan vidare betraktas som representativ för Akademien. Viktigt är dock att den som framför andra var i position att driva en
latinamerikansk kandidatur tagit avstånd på detta sätt.
Ett återkommande drag i det politiska kannstöperiet kring litteraturpriset är en geografisk och kronologisk närsynthet. Kritiken
för inblandning i inrikespolitiska angelägenheter bär sålunda inte
sällan en prägel av nationell egocentricitet. Det gäller både i Heinrich Bölls och Patrick Whites fall. I Västtyskland väckte 1972 års
pris irritation i vissa kretsar där man såg det som ett stöd åt Willy
Brandt och det socialdemokratiska partiet i den inhemska kraftmätningen. Av det perspektivet finns inte en skymt i Akademiens
här ganska väldokumenterade diskussion. Snarare kan man tala om
en i vidaste mening kulturpolitisk synpunkt som Gierow fångar
mycket väl i sitt tal till Böll — dennes position inom det andliga livets
återfödelse i Tyskland efter nazismen; upphovsmannen till "det
humanas estetik" var en gestalt i Nobels anda.
Också priset till White uppfattades som ett inlägg i den inhemska
diskussionen. I Australien såg man priset som ett internationellt erkännande åt den nytillträdda labourregeringens progressiva kulturpolitik. Det är lika gripet ur luften som tanken på en inblandning i
de västtyska partistriderna. Den enda politiska aspekt som kan urskiljas hos 1973 års pris är viljan till större internationell spridning,
nu alltså önskan att uppmärksamma en ny litterär kontinent.
Den typ av erkännanden kritikerna i detta fall räknat med återfinner man överhuvudtaget inte i utlåtandena, korrespondensen eller diskussionen i övrigt kring kandidaterna. Att priset till Aleixandre 1976 skulle vara tänkt som en anständighetsförklaring vad gäl196

ler regimen i Spanien är sålunda lika grundlöst som att valet av Elytis 1979 skulle vara en tribut till den nya grekiska demokratin. En
mer meningsfull politisk synpunkt är i så fall tanken att en delning
med Alberti respektive Ritsos skulle ha eliminerat en politisk ensidighet; den frågan skall tas upp i nästa kapitel.
En annan typ av närsynthet är kronologisk. Man formulerar
misstanken om politiska hänsyn utifrån ett alltför snävt tidsperspektiv. Diskussionen om priset till Czeslaw Milosz illustrerar det
ganska väl. Från många håll framfördes den fråga som Der Tagesspiegel turnerade så: "Har Milosz fått detta pris därför att Polen av
politiska skäl blivit på modet" (10.10.1980)? FranQois Bondy kan
emellertid i Die Weltwoche 15 oktober upplysa om att Milosz för
de initierade varit den säkraste kandidaten innan det fanns någon
polsk påve eller några "Danzighändelser". Artur Lundkvist kan
sägas bekräfta den kronologin i en intervju i Sunday Times 23 november, tillfrågad om han verkligen insisterar på att man inte influerats av den polska strejken: Milosz hade varit på listan i tre eller
fyra år och satts på den korta listan i maj, långt före strejken. Denna
fick några att tveka, säger Lundkvist men tillägger att det skulle ha
varit lika omöjligt att förkasta Milosz på grund av händelserna.
Orden kastar ljus över ett oväntat dilemma: ett icke-val skulle i detta läge ha varit ett politiskt beslut. Akademien tillgrep den enda åtgärd som kunde bevara prisets integritet.
Men priset till Milosz har ansetts politiskt också i ett vidare perspektiv än det som konstituerades av situationen i Polen 1980. För
Literaturnaja Gazeta var Milosz "en tämligen medelmåttig poet
och en hätsk antikommunist" som belönats "just för sin antikommunistiska position" (Dagens Nyheter 21.7.1984). Inte minst för
den som varit i tillfälle att ta del av handlingarna framstår beskyllningen som absurd. Prismotiveringen talar om en författare "som
med kompromisslös klarsyn tolkar människans utsatthet i en värld
av starka konflikter". Det är en formel som siktar till våra existentiella villkor — men har de samtida internationella spänningarna
med i blickfältet. Gyllenstens tal, som nära ansluter till hans yttran197

de som kommitteledamot, betonar också den landsflykt som är av
vidare innebörd än den politiska. För främlingen Milosz är "den
yttre exilen" egentligen "en spegling av en metafysisk eller rentav
religiös exil av allmänmänsklig giltighet": med ett "Predikarens eller Pascals patos" försöker han "göra det intensivt medvetet för oss
att vi faktiskt lever i förskingring". Det är en av Kierkegaards främsta lärjungar som här lyfter fram de existentiella dimensionerna hos
en stor samtida diktare. Det är samtidigt ett perspektiv som svarar
mot den humanistiska traditionen hos det litterära Nobelpriset.
Det är ur den synpunkten väsentligt att Milosz' politiska avhopp
formuleras sålunda (efter en erinran om det politiska klimatets förändring i stalinistisk riktning under det kalla kriget): "Milosz med
sina kompromisslösa krav på konstnärlig ärlighet [i den engelska
versionen: 'integrity'] och mänsklig frihet, kunde inte längre solidarisera sig med regimen." Kompromisslös integritet och uppslutning kring mänskliga värden — det är kvaliteter som det litterära
Nobelpriset, i testamentets anda, åter och åter sökt i deras förening
med det stora konstnärskapet. Och lika regelbundet har dessa värderingar lett till kollisioner med litteratursynen i öst. En prismotivering som fokuserar diktarens tolkning av det mänskliga predikamentet och därtill markerar hans integritet är helt enkelt inte begriplig utifrån en marxistisk-leninistisk estetik — annat än som kamouflage för politiska intentioner.
Konflikten återuppstod 1984 när priset tillföll Jaroslav Seifert. På
skilda håll drogs slutsatser om valets politiska innebörd. Många
fann med Harry Järv i Sydsvenska Dagbladet (12.10) att detta första
val av en tjeckisk författare skett "i en tid när de tjeckiska författarna och det tjeckiska folket [kunde] behöva någon uppmuntran". På
liknande sätt uppfattade Tore Borglund i Arbetet (12.10) priset som
"ett stöd åt den hårt trängda och förföljda tjeckiska litteraturen".
"Därför blir", menar han, "Svenska akademiens val en politisk
handling."
Ett visst stöd kunde man tycka sig finna i det pressmeddelande
som utgick samtidigt med beskedet. Belgiska Le Soir återger så198

lunda Gyllenstens avvärjande ord att man kan fälla ett politiskt omdöme över varje litterärt verk och varje mänsklig handling och tillfogar att akademiledamöterna inte underlåtit det när de skrev:
Det är människorna som skapar samhället. Staten är till för folket, inte
tvärtom. Det finns ett anarkistiskt inslag i Seiferts livshållning — en protest mot allt som beskär människornas livsmöjligheter och reducerar
dem till kuggar i något ideologiskt maskineri eller tyglar dem med den
ena eller andra propagandans pryderi. Detta låter kanske oförargligt för
sådana som själva aldrig har behövt uppleva trycket och torftigheten
under en politisk tvångsregim, till exempel för oss här i Sverige. Men
Seifert har aldrig varit oförarglig. Hans diktning, detta sinnligt flödande
ymnighetshorn, har också varit och är en politisk handling.
Tidningen finner att stycket utgör ett "politiskt omdöme" över Seiferts verk. Det är ett missförstånd. Pressmeddelandet markerar vad
denna sång till Prag och kvinnan "också varit och är", nämligen "en
politisk handling", och utvecklar på vilket vis den närmare besett är
det. Det är en presentation av Seiferts liv och dikt, inklusive de
iögonenfallande politiska aspekterna, däremot inte ett politiskt
omdöme över hans insats. På likartat sätt har man självfallet inför
valet varit medveten om de politiska implikationerna i Seiferts verk
men det är något annat än att den sidan motiverat ställningstagandet. Gyllensten betonade fullständigt riktigt inför den församlade
pressen att beslutet i första hand var en litterär angelägenhet. Det är
ofrånkomligt att ett sådant val får politisk "verkan". Man har naturligtvis varit medveten om den konsekvensen men av litterära skäl
ändå stannat för Seifert; endast i den begränsade meningen är det ett
politiskt beslut. Det kan däremot med skäl bestridas att valet haft en
politisk "avsikt".
Liksom i fråga om Milosz nyss kan en noggrannare läsning frilägga
inslag av mer övergripande natur än nuets politiska ställningstaganden. Hos Seifert återfinns "en protest mot allt som beskär människornas livsmöjligheter", ett kompromisslöst "försvar för diktens
och kulturens frihet" och ett frambesvärjande av "en annan värld än
tvångets och utarmningens". Det är liksom nyss strävanden som
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återfinns inom den humanistiska tradition Nobelpriset är knutet till.
På det politiska planet kan projektioner av denna tradition ofta avläsas som distinkta ställningstaganden men det är rimligare att se valet
av pristagare i ljuset av de övergripande värderingar där det är
konstnärens integritet och försvar av mänskliga värden som stått i
fokus, inte den därav stundom följande rollen som dissident.
Den "i första hand litterära" bedömningen hindrar självfallet inte
att de sekundära värderingarna småningom utkristalliseras i ett
mönster. Räckan Singer—Milosz—Canetti—Seifert låter ett sådant
sammanhang framträda. Vid ett första påseende skulle man kunna
skönja vad en tidningsrubrik utsäger med anledning av valet av Seifert: "Svenska akademien hyllar Centraleuropa" (Östgöta Correspondenten 12.10.1984). Eller som det närmare utvecklas: valet kan
"ses som en hyllning till det Centraleuropa som — för att använda
Milan Kunderas ord i en mycket omtalad essä i Ord & Bild — måste
räddas ur glömskan genom att vi vägrar acceptera den definitiva
uppdelningen av Europa i ett väst och ett öst". Ett närmare studium
låter dock ett mer sammansatt mönster framträda, ett mönster aktuellt långt före Kunderas essä. Det är här inte fråga om någon politiskt bestämbar region eller någon tredje väg i dragkampen mellan
öst och väst. Vad det gäller är diktare som med stor personlig integritet ger röst åt en gammal kultur som antingen sopats bort av
förtryckare eller är starkt hotad i sin fortsatta existens — och därvid
talat med hårt prövad erfarenhet för centrala mänskliga värden. I
det vanskliga Centraleuropa har med andra ord framträtt en rad
diktare som artikulerat en livshållning i linje med det litterära prisets humanistiska tradition. Detta mönster ger dock bara en del av
sanningen. Priset går inte till en livshållning. Till sist har det varken
stannat vid de kulturella rötterna eller engagemangets innehåll; det
har gällt den unika konstnärliga kraft med vilken denna mänskliga
erfarenhet gestaltats.
Diskussionen kan utsträckas till ett senare beslut som kritiserats
för sin politiska laddning, valet av Brodsky 1987. I sitt tal tonade
Sture Allen ner den betydelse politiska tvister har i dennes produk2.00

tion: "Problemet höjs till en generellare nivå: människans uppgift är
att leva sitt eget liv, inte ett liv som bestäms av andras kategorier och
normer." Talet siktade som så många gånger förr mot en existentiell
målsättning ovan de politiska meningsbrytningarnas. Det för
Brodsky så väsentliga mötet mellan ryskt och anglosachsiskt sågs
sålunda inte i politiska termer utan i allmänmänskliga och konstnärliga. Alkn återgav hans reflexion att tillgången till två språk är
"
som att sitta på toppen av en existentiell kulle med utsikt över två
sluttningar, över människosläktets båda utvecklingstendenser".
Allen tillfogade att den öst-västliga bakgrunden gett diktaren "en
ovanlig tematisk rikedom och en mångfald av perspektiv". Tillsammans med de grundliga insikterna i tidigare epokers kultur har den
också "manat fram en storslagen historisk vision".
Valet av en sovjetisk dissident, som först i sin amerikanska exil
kunnat erkännas som en av vår tids stora poeter, har en politisk
aspekt som Akademien naturligtvis inte varit omedveten om. Angelägen att undvika en missuppfattning på den punkten har ständige sekreteraren framhävt valets allmänmänskliga och litterära innebörd. Också denna gång poängteras författarens "integritet" visavi
prövningar av politiskt slag, rättegång, förvisning och exil. Men i
första rummet kommer kvaliteter som "upptäcktens storslagna
glädje" i "denna rikt orkestrerade poesi". Återigen framstår den
suveräna konstnärliga kraften i gestaltningen av en mänsklig livshållning som det avgörande.
Men kriteriet "humanistisk integritet" har inte inskränkts till
författare från östblocket. Just dessa ord återkom när Octavio Paz
tilldelades 1990 års pris "för en lidelsefull diktning med vida horisonter, präglad av sinnlig intelligens och humanistisk integritet". I
mitt tal till pristagaren fann jag "lidelsen och integriteten [- - -] förenade i det energiska non serviam — den vägran att tjäna — som denne diktare riktar åt olika håll":
Ena gången slungar han sitt nej mot vänsterns utopi om ett allsmäktigt
samhälle, andra gången gäller hans protest en kapitalism utan etik och
kultur.
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Men liksom tidigare är denna integritet ett inslag bland flera. Prismotiveringen specificerar det lidelsefulla i Paz' diktning; orden
"vida horisonter" markerar dess svindlande perspektiv i tid och
rum, orden "sinnlig intelligens" dess märkliga förmåga att ge reflexion och förnimmelse omedelbar påtaglighet. Till sist framstår —
i Paz' fall liksom i Brodskys — den suveräna konstnärliga kraften i
gestaltningen av en mänsklig livshållning som det avgörande.
Sture Allens vilja till en nyanserad bild av det politiska inslaget
hos Brodsky får en motsvarighet i hans tal till Nadine Gordimer
1991. Hon känner "politiskt ansvar" inför de "alldeles omänskliga
livsvillkoren i rasåtskillnadens värld" och drar konsekvenserna av
det men utan att låta texten bli agitatorisk eller propagandistisk —
med sina djupa inblickar bidrar hennes verk ändå till att "forma
skeendet". Prismotiveringen vidgar på ett signifikativt sätt det politiska perspektivet till ett allmänmänskligt, samtidigt som den framhäver den höga konstnärliga kvaliteten. Priset går till en författare
"som genom storartad episk diktning har — med Alfred Nobels ord
— gjort mänskligheten den största nytta". De sentida påminnelserna
om prisets humanistiska tradition sammanfattas i denna hänvisning
till testators ord. Men återigen: det är inte till en livshållning priset
går. Det är "genom storartad [-] diktning" pristagaren förverkligat
Nobels förhoppningar.
Mycket i det föregående resonemanget är tillämpligt i det senaste
kontroversiella valet, det av Gao Xingjian år 2000. Självfallet har
man i Akademien varit klar över att priset kunde vålla visst missnöje i Beijing eftersom författaren inte bara levde i exil; han hade
också tagit ställning mot händelserna på Himmelska fridens torg.
Man stod återigen inför en risk — som man återigen fann det värt att
ta. De kinesiska makthavarna å sin sida anklagade som bekant Akademien för "dolda politiska motiv". Den totalitära staten, som uppfattar Akademien som ett instrument för makten, såg ännu en gång
en politisk avsikt i priset. Den nödvändiga distinktionen mellan
möjlig politisk effekt och politisk intention existerar inte i den föreställningsvärlden.
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Akademien framhöll Gao Xingjian som en banbrytare inom sitt
språkområde. Priset gavs "för ett verk av universell giltighet, bitter
insikt och språklig sinnrikhet, som öppnat nya vägar för kinesisk
romankonst och dramatik". I Beijing kunde sådana formuleringar
bara uppfattas som täckmantel. Bilden av pristagarens verk i ständige sekreterarens pressmeddelande ägnades i partiorganet Folkets
Dagblad en ingående analys som bara kan väcka häpnad och munterhet. Akademien lämnade, som Horace Engdahl nämner i sin berättelse vid årsmötet 20 december, artikeln obesvarad: "Det är med
prisbeslut som med kyssar, man skall inte be om lov före och inte
om ursäkt efteråt." Han tillfogade:
Möjligen skulle man kunna utläsa ett svar ur det Nobeldiplom för litteraturpristagaren som konstnären Bo Larsson utformade i samråd med
herr Linde: en bemålad kopparplåt där det kinesiska tecknet för 1— den
enskilde, individen — avtecknar sig som ett fräthål i en yta bemålad med
kompakt uniformsgrönt och snörräta rader av röda stjärnor. Sett på litet
håll liknar det genometsade tecknet rentav ett snett leende, som inte
kräver någon översättning. Det officiella Kinas avståndstagande, påståendet att Akademiens beslut skulle ha dikterats av "dolda politiska
motiv", blottar en nervositet som väcker förundran. Ledarna för världens folkrikaste stormakt känner sig hotade av en person som sitter i ett
rum i en förort till Paris och svärtar ner pappersark med skrivtecken. En
vackrare illustration till iden om ordets makt är det svårt att begära.
I själva verket vill Gao Xingjian inte alls räknas som dissident. Han
satsar, som En ensam människas bibel inskärper och diplomet återkallar, på den enskilde, obunden av alla lojaliteter. Det är denna omsorg om den fria individen som får honom att i sin skildring av primitiva kulturer i sydvästra och södra Kina "gissla såväl den stränga
konfucianska ortodoxin som den marxistiska ideologin". Göran
Malmqvist, vars tal till pristagaren här citerats, fogar emellertid in
dessa komponenter i bilden av "ett existentiellt dilemma". I Andarnas berg bryts trängtan efter "det absoluta oberoende som ensamheten skänker" mot längtan efter "en gemenskap som berikar, men
som samtidigt hotar individens integritet". De politiska accenterna
203

sätts med andra ord in i ett vidare sammanhang där det gäller de allmängiltiga villkoren. Gao Xingjian sällar sig till de pristagare som
med stor konstnärlig intensitet gestaltar det för oss alla lika, med
tonvikt på individens integritet. Och det är, som vi nu sett en rad
exempel på, helt enkelt inte begripligt i ett totalitärt system. Men vi
har lika många gånger sett hur Akademien varit medveten om det
missnöje som kunnat bli en effekt av valet men beslutat ta risken
med hänsyn till den konstnärliga kraft med vilken det mänskliga
predikamentet gestaltats.
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IX. Delat pris: "en inbördes gemenskap"

Intimt sammanflätad med den politiska problematiken finner vi
frågan om en delning av det litterära priset. När Gottfrid Billing i
brev till Wirsen 16 juli 1902 poängterar belöningens oundvikliga
politiska sida ansluter han till en tanke han har gemensam med flera
i Akademien — att låta Ibsen och Bjornson dela priset. Närmast ligger den politiska accenten i en "vänlighet mot Norge" i unionskrisens tid men också själva delningsförslaget rymmer ett politiskt
moment. En sådan kompromiss tänks markera vissa reservationer
mitt i uppskattningen: "Att Akademien skulle gilla Ibsens senare
skrifter, skulle ingen misstänka, lika litet som att hon skulle godkänna Bjeirnsons politiska verksamhet" (alltså hans agitation mot
Sverige).
Politiska överväganden av liknande subtilitet återfinner vii senare tid hos Bengt Holmqvist i Dagens Nyheter. 1977 argumenterar
han för att årets pris borde ha delats mellan Vicente Aleixandre och
Rafael Alberti. Det odelade priset till den förre har "givetvis [-]
kommit att uppfattas på sitt särskilda politiska sätt: som en premiering av den s k inre emigrationen i Spanien på motståndsrörelsens
bekostnad" (23.11). Med besläktade argument hävdar Holmqvist
två år senare att 1979 års pris borde ha delats mellan Odysseus Elytis och Jannis Ritsos (19.10).
Ett extremt fall av politisk rättvisa genom delning framträder i en
ide som presenterats för den egyptiske författaren Yusuf Idris. Efter ett tydligen desorienterat samtal med en svensk f.d. partiledare
attackerar han 1984 tanken att han "skulle tacka ja till att dela med
en israelisk författare! En ny variant av Begin—Sadats fredspris! Lit205

teraturpriset som en politisk demonstration! Tänker de så, de som
delar ut Nobelpris?" (Dagens Nyheter 9.6.) Nej, de tänker verkligen inte så. Men diskussionen om delning av det litterära priset som
tog fart under 70-talet — ofta med politisk accent — rymmer många
missförstånd kring förutsättningar, värderingar och praxis. En
kommentar är på sin plats.
Problematiken kring en delning av priset har följt arbetet från
dess början. Redan 1901 års kommitte uttalade sig principiellt för
odelat pris, "där så ske kan". Den norska kompromiss som föresvävade Billing och flera andra i kretsen avvisades i kommitt&itlåtandena både 1902 och 1903. Det senare finner att "en delning lätt skulle kunna missförstås, enär båda de nämnda författarne äro för betydande för att bekomma blott halva pris".
Gemensam för Billings och kommittens motsatta ståndpunkter
är tanken att ett halverat pris förmedlar ett budskap om reservationer. Någon sådan föreställning ligger dock inte bakom den första
delningen, den mellan Fr&kric Mistral och Jose Echegaray y Eizaguirre 1904. Kommitten hade redan enhälligt föreslagit Mistral när
Nybloms misslyckade tolkning av hans Miriiio lades fram. Wirsen
fruktade i brev till Melin (14.11) att allmänheten skulle uppfatta
översättningen som en beställning av Akademien och att läsarna —
inte minst konungen — skulle förvånas över beslutet. Utifrån sådana
rent inhemska betänkligheter ville han riva upp förslaget och gå på
Echegaray (5.11). Inför det avgörande sammanträdet kunde han
likväl bara räkna in sex röster av tolv för tanken (14.11). Delningen
är en kompromiss i detta låsta läge (19.11):
Ehuru jag icke principiellt är vän av prisdelningar, tror jag dock, att under nuvarande förhållanden utvägen var rätt god. Dels neutraliserar
den, såsom Hjärne framhöll, eventuella obehag till följd av den Nyblomska översättningen, dels har man sökt tillmötesgå både Mistrals
och Echegarays beundrare.
Ur denna beklämmande procedur är inga principiella argument att

hämta. Men i efterhand ger 1904 års lösning stöd för skepsis inför
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tanken på en delning, så i ett brev från Bildt till Karlfeldt 28 oktober
1917. Bildt har många gånger hört spanjorer klaga över att priset
aldrig givits åt en landsman och då han invänt att det getts åt Echegaray "har svaret alltid blivit: 'Nej, bara ett halvt". Hans uppfattning är — utifrån hans horisont som svensk envoye i Rom — att delning skapar "två kategorier bland pristagarna": "Att vi högtidligen
bedyra att hälften av ett pris är lika hedrande som ett helt, inverkar
tyvärr icke på allmänhetens av känslan dikterade uppfattning om
motsatsen."
Bildts brev 1917 ger individuell röst åt de "allvarliga betänkligheter" Akademien hyser i fråga om delning (enligt 1919 års utlåtande).
En annan som tycker "mycket illa om att dela priset" är Selma Lagerlöf, som hon meddelar Karlfeldt 2 november 1917; hon vill belöna Brandes i stället för de båda danska författarna. Ett återkommande skäl är att "upprepade prisdelningar småningom måste sänka Nobelprisets ideala värde", som det heter redan i 1905 års kommitteutlåtande. När man som Tegner just det året yrkar på en delning, i det aktuella fallet mellan de båda polska kandidaterna Eliza
Orzeszkowa och Henryk Sienkiewicz, presenteras det också som
ett "undantagsfall".
Intressant är att här för första gången framförs ett argument som
i senare tid skulle bli vitalt i sådana sammanhang. "På ett vida närmare sätt" än vid föregående års delning mellan Mistral och Echegaray skulle de båda polska författarna "höra tillhopa: ej blott genom nationalitetens band, utan även genom författarskapets mera
besläktade art".
Tanken att ett delat pris innebär en devalverad hedersbevisning
kommer till uttryck i ett par av 10-talets ställningstaganden. När
man 1912 stod i valet mellan Gerhart Hauptmann, Karl Schönherr
och Carl Spitteler ansåg kommittens majoritet att Hauptmann borde erhålla priset odelat. I den händelse Akademien skulle besluta
om delning förordar man kombinationen Schönherr & Spitteler eftersom man anser "ett delat pris icke vara en tillräcklig utmärkelse
för Hauptmann, vilken i sin diktning är mycket kraftigare än de två
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andra" och "talat och talar till en vida större allmänhet". En besläktad tankegång skymtar i en brevväxling mellan Karlfeldt och Heidenstam 1917 där Karlfeldt tar stöd i det av Vilhelm Andersen formulerade danska förslaget: "om ej Brandes kan få priset" — och han
kan på sin höjd påräkna två å tre röster i Akademien — "bör det delas
mellan Gjellerup och Pontoppidan" (27.10). Heidenstam medger
att en delning "minskar intrycket av en bakstöt mot Brandes"
(28.10). Åtgärden skulle med andra ord klargöra att det krävdes två
diktare för att uppväga Brandes.
Hur Akademien den aktuella tiden slits mellan farhågorna för en
depreciering av priset vid delning och den faktiska normen i grundstadgarnas § 4 ("arbeten, vilka vart för sig anses förtjänta av pris")
framgår av 1914 års kommitteutlåtande. Man tar upp invändningen
att en delning, trots paragrafens ord, skulle försvaga betydelsen av
det som kallas ett "världspris". Mot det hävdas att prisets betydelse
inte får mätas efter penningbeloppet "utan efter dess syfte och nytta
såsom utgående från Nobelstiftelsen". Denna kan också med ett
delat pris jämte åtföljande utmärkelse "sätta tvenne framstående
personliga krafter i stånd att verksamt arbeta i mänsklighetens
tjänst, där det ej visar sig möjligt att uppleta ett enda storverk, som
fullt uppväger dem båda".
Trots hänvisningen till testamentets klara kvalitetskrav och trots
argumentet att prisets betydelse inte företrädesvis ligger i beloppet
slutar resonemanget i den avslöjande formuleringen om delning
mellan två när det inte går att finna ett enda likvärdigt "storverk".
Det är just den klyvning i "två kategorier" som Bildt befarade och
som exemplifieras såväl när Hauptmann läggs i den ena vågskålen,
Schönherr och Spitteler i den andra, som när Gjellerup och Pontoppidan får bilda motvikt till Brandes.
Som vi sett i avsnittet om den litterära neutralitetspolitiken under
första världskriget figurerar vid denna tid också en helt annan synpunkt på delning. Både den finske kandidaten Juhani Aho och den
katalanske aspiranten Ängel Guimerå väcker 1917 och 1919 tanken
att "ingendera av dem borde prisbelönas framför någon författare,
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som diktat på det ifrågavarande landets tidigare kulturspråk", som
det heter vid det senare tillfället. En delning med en författare på
"det äldre och hävdvunna litteraturspråket" aktualiseras i båda fallen som en utväg för att inte såra ömtåliga nationella känslor. Tanken återkommer på 30-talet när man överväger en delning först
mellan Sillanpää och Gripenberg, därefter mellan Sillanpää och
Hemmer.
Efter det danska priset 1917 avstår man under ett halvt sekel från
delning även om tanken då och då tas upp, så när Österling talar för
att belöna både Dreiser och Lewis 1930. Skälen till denna restriktivitet ännu på 50-talet sammanfattas väl av just Österling i en kommentar till William F. Lamonts artikel "The Nobel prizes in literature" i Books Abroad (Oklahoma) 1951 (om den mer i slutkapitlet).
Med stöd i en internationell jury på 350 experter hade Lamont för
det första halvseklet kommit fram till en lista på 150 värdiga pristagare och dragit slutsatsen att varje pris borde ha delats på tre, detta
med hänvisning till praxis för de vetenskapliga prisens del. Österling invänder i Stockholms- Tidningen 2 maj 1951:
[-] här föreligger en stor principiell skillnad, ty att de vetenskapliga prisen ibland måste delas, beror ju helt enkelt därpå att flera forskare samtidigt arbetat med samma uppgift och att utmärkelsen därför inte rättvisligen kan gå till en. De litterära mästerverken uppstår däremot aldrig
genom något slags teamwork.

Men det avgörande är de konsekvenser för det litterära prisets status en återkommande delning skulle få:
En dylik massproduktion av litterära pristagare — tre å fyra stycken per
år — skulle också med visshet vara en säker väg att sänka prisets renomme och göra det hela till en så likgiltig angelägenhet, att det heller inte
skulle bli anledning att väcka debatter därom, vare sig i Oklahoma eller
annorstädes.

Med större principiell auktoritet fastslår Österling gällande praxis i
"The Literary Prize" ett år tidigare. Han förmodar där att Pontoppidan för eftervärlden kommer att väga tyngre än Gjellerup:
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Att en dylik jämförelse tvingar sig fram, är en av nackdelarna med ett
delat pris; akademien har i det följande även undvikit detta tillvägagångssätt, som givetvis kan vara ägnat att för den allmänna uppfattningen reducera till halva värdet inte bara prisbeloppet utan själva hedersbetygelsen.

Korrespondensen visar att den uppfattningen delas av många i kretsen. Sålunda vänder sig Dag Hammarskjöld i ett brev till Selander
22 september 1955 mot "prisdelningar — där intrycket ofta blir sådant att summan av två blir mindre än ett". I sammanhanget röjer
han förslagets innehåll: "islänningarna", "paret Laxness" — att den
andre i konstellationen var Gunnar Gunnarsson hade han tidigare
nämnt (13.8). Den kombinationen är inaktuell en månad senare,
som framgår av Österlings brev till Bertil Malmberg 21 oktober.
Efter den femtioåriga återhållsamheten delar Akademien så priset två gånger med få års intervall, först 1966 mellan Samuel Agnon
och Nelly Sachs. Korrespondensen röjer viss tvekan. Nelly Sachsöversättaren Erik Lindegren är så säker på sin sak att han redan 1965
sätter henne på odelad andraplats efter Asturias (kopia av brev till
Österling 9.9). Samtidigt är Agnon i hans ögon "den ende moderne
hebreiske författare, vars plats är i den stora världslitteraturen"
(koncept till brev till Henry Olsson 6.7). Österling är mer reserverad. Nelly Sachs' tema är "sannerligen mäktigt nog" men han "kan
inte låta bli att historiskt jämföra med de stora lyriker, som fått priset (eller inte fått det!)", som han skriver till Lindegren (22.8). Denna tvekan tycks styra in diskussionen mot halvering. En sådan är
själva utgångspunkten för Henry Olsson när han i brev till Lindegren diskuterar "vem" hon skall "få dela med" och i stället för Agnon, "alltför krokot för att komma ifråga" — funderar på Ingeborg
Bachmann, Anna Achmatova och Erich Kästner (16.6). Ett år senare, inför beslutet, vill Gierow vid ett kommittésammanträde "exkludera Agnon", enligt vad Olsson kan meddela Bo Bergman
(20.9.1966).

Det skymtar här en principiell oklarhet kring grunderna för en
delning, en osäkerhet som påfordrar ett klargörande, detta så
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mycket mer som flera andra förslag till delning är aktuella denna
tid. Ett väcker Lindegren i ett nyss citerat brev till kommittens ordförande:
Akademien har sedan länge varit utomordentligt restriktiv med belöning av svenska författare. Själv skulle jag gärna se ett Nobelpris delat
mellan Eyvind Johnson och Harry Martinson. De är verkligen motsatsen till allt provinsiellt. (9.9.1965.)
1967 ingår årets slutliga val, Asturias, också i ett delningsförslag,
väckt av Olsson. Gierow, som nämner det för Bo Bergman, tillfogar
att de inom kommitten som anslutit sig till förslaget betraktar det
som en nödfallsutväg; det kommer "av allt att döma [- - -] att vinna
föga anklang" (2.10). Det hindrar inte att förslaget — det framgår
som redan nämnts att Asturias tänkts dela priset med Borges — nu
ter sig som mycket framsynt.
1974 förverkligas så iden om ett pris till Johnson och Martinson.
Redan två år senare skall Akademien ha övervägt att dela priset mellan Aleixandre och Borges, detta enligt Francisco J. Uriz i El Pais,
en man med de "yppersta" källor (läs Lundkvist) säger Bengt Holmqvist som kommenterar uppgiften (Dagens Nyheter 23.11.1977).
I Svenska Akademien har man naturligtvis varit medveten om att
ett ökat bruk av delning skulle innebära en ny policy. Det vore från
en synpunkt motiverat genom det större bevakningsområde det
numera är fråga om men skulle samtidigt kräva ett utbyggt teoretiskt fundament. Just åren 1974-76 utformas också principerna för
en framtida delning av priset. Det sker först i två av Gierows yttranden som kommitteordförande 1974 och 1975 och i inlägg av bland
andra Johannes Edfelt och Artur Lundkvist, sedan i ett formellt
beslut efter en diskussion i Akademien vid sammanträden 22 och 29
januari 1976.
De kandidatkonstellationer som föranleder denna debatt kan
inte offentliggöras. De principiella synpunkterna är inte lika ömtåligt stoff eftersom de dels bara utgör en tolkning av bestämmelserna, dels redan framskymtat i publika sammanhang. Hela denna dis2. 1 1

kussion fångas väl i Gierows summering av januariöverläggningen
i hans kommitteyttrande 1976:
Det var inte egentliga meningsmotsättningar vare sig inom kommitten
för sig eller inom Ak:n som helhet som betingade den, utan behovet av
ett klargörande, som inte finge grumlas av tanken på vissa förfäktade
pristagare in spe. De meningsskiljaktigheter som yppade sig påverkade
inte utgången och bestod huvudsakligen i att medan några fann metoden med delat pris synnerligen lämplig, kanske t.o.m. eftersträvansvärd,
ansåg andra att Ak:n därvid med hänsyn till prisets både ideella och
materiella värde borde iakttaga noggrann återhållsamhet, samtidigt som
man fastslog, dels att under vissa förutsättningar varken Nobelstiftelsens stadgar eller Ak:ns praxis lägger hinder i vägen för prisets klyvning
i hälfter — däremot i tredjedelar, vad litteraturpriset angår — dels att under rådande och förmodligen bestående förhållanden, nämligen den
ständigt växande litterära areal, som gör anspråk på uppmärksamhet,
utvägen med delat pris, önskvärd eller ej, i fortsättningen torde visa sig
allt oftare oundviklig.
Om de ovan berörda förutsättningarna för en delning var Ak:n helt
enig: a) av två sålunda belönade måste vardera ensam vara värd priset, b)
mellan deras verk måste finnas en inbördes gemenskap som klart motiverar varför priset delats mellan just dem. [Dessa principer fastslås på
nytt i ett beslut av Akademien 1983.]
Det första kravet framgår direkt av grundstadgarnas nyss nämnda
§ 4: "Ett prisbelopp kan lika fördelas på två arbeten, vilka vart för
sig anses förtjänta av pris" (där praxis alltså förskjutit accenten från
det enskilda arbetet till produktionen som helhet). Men stadgans
stipulation är en sak, allmänhetens sannolika reaktion en annan.
Den erfarenheten talar ur en principiell rekommendation av
Gierow 5 juni 1972:
Intrycket av ett halverat pris kan lätt nog bli, som vi alla vet, att ingendera mottagaren har gjort sig förtjänt av det hela. Utvägen kan därför
tillgripas endast när det står klart, helst även utanför Ak:n, att de båda är
berättigade till priset men att den ene i praktiken blir utesluten, om den
andre får det.
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Det andra kravet — som bara skymtat i det äldre skedet — söker inte
stöd i stadgarna utan i den praxis som börjat utbildas. Symptomatiskt för synen på denna aspekt av en delning är Österlings tal till
Samuel Agnon och Nelly Sachs 1966. Priset har, heter det, "tillerkänts två framstående judiska författare som var för sig representerar Israels budskap till vår tid":
Sammanställningen avser att göra rättvisa åt bådas individuella insatser,
och prisets delning har sitt speciella berättigande i detta fall, emedan det
gäller att utmärka två författarskap, som trots skilda språkområden förenas i en andlig frändskap och så att säga kompletterar varandra i en
storslagen strävan att bära fram det judiska folkets kulturarv i diktens
form och med en gemensam inspirationskälla, som hos dem båda har
visat sig vara en levande kraft.

Den ingående argumentationen röjer inte bara en rimlig diplomati
kring den ovanliga åtgärden. Den andas också Österlings principiella reservationer inför en delning, reservationer som alltså i detta
speciella fall kan vika för mycket starka skäl. Markeringen av den
andliga släktskapen och de gemensamma rötterna sammanfattar
den fordran på en inbördes gemenskap som skulle sväva över 70talets intensifierade diskussion i delningsfrågan. I sin neutralitetspolitik räknade 1914 års Nobelkommitte, som vi sett, in delning
bland de utvägar som stod till buds inför uppgiften att "efter förmåga inverka dämpande och utjämnande" på nationalismens "överdrifter". En delning i syfte att gjuta olja på vågorna — den ide som
förelades Idris — vore inte tänkbar med den anda och den praxis som
utmärker senare års arbete med det litterära Nobelpriset. Det krävs
något slags inbördes gemenskap mellan de båda kandidaterna i fråga.
Till detta kommer emellertid det argument Gierow framförde
1972 — "att den ene i praktiken blir utesluten, om den andre får [priset] ". Det är just den situationen som föreligger två år senare när
man står inför kandidaterna Eyvind Johnson och Harry Martinson.
Ett pris till den ene skulle definitivt ha uteslutit den andre.
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Ibland har tanken på en tredelning framförts. I 1914 års kommittutlåtande ställde man sig positiv till en sådan ordning. Man tog då
stöd i ett förbehåll i förlikningsförhandlingarna i striden kring Nobels testamente, att beloppet inte får "fördelas i flera än högst tre
pris". Men grundstadgarna talar alltså om delning "på två arbeten"
och en tredelning har i senare tid ansetts oförenlig med föreskrifterna. Tvärtom har fastslagits att förändrad praxis på den punkten
skulle förutsätta en hänvändelse till regeringen med yrkande på
ändring i bestämmelserna. Bengt Holmqvists ursprungliga tanke
att 1977 års pris borde ha delats mellan de kvarvarande medlemmarna av den stora generation 27, Alberti, Aleixandre och Guillen (Dagens Nyheter 7.10. 1977), strider alltså mot förutsättningarna.
I de senare decenniernas diskussioner i delningsfrågan är framför
allt två episoder av mer principiellt intresse, de båda antydda debatterna 1977 och 1979. Självklart har kommitte och akademi noga
övervägt de delningsalternativ som Holmqvist aktualiserar. I det
tidigare fallet skulle en duo från Spaniens generation 27 otvivelaktigt väl ha svarat mot kravet på inbördes gemenskap. Nu stannade
man emellertid för en lösning där Aleixandre ensam — med prismotiveringens ord — "företräder mellankrigstidens stora förnyelse
av den spanska poesins traditioner". I vilket hänseende har man
funnit honom överlägsen de övriga kvarvarande poeterna i kretsen?
En viss föreställning ger den streckare som Knut Ahnlund, kommittens sakkunnige i spanskspråkig litteratur, skrev i Svenska Dagbladet 8 oktober:
Att Aleixandre för denna utmärkelse, som är en eloge åt den spanska
dikten, föredragits framför Rafael Alberti förvånar kanske många. Men
det finns flera goda argument för Aleixandre. Han var inte så bländande
och brådmogen som sin yngre vän, men tyngdpunkten i hans livsverk
ligger mycket närmare våra dagar än Albertis som nådde sitt höjdkrön
med Sobre los Angeles för länge sedan. Alberti är populärare, man kan
höra hans visor sjungas där folk kommer samman, men Aleixandre har
sannolikt verkat djupare på sinnena och utvecklingen. Få ännu levande
skalder tillhör i så hög grad och med så full rätt både nutiden oeh littera-
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turhistorien. Få har haft en sådan betydelse för regenerationen, fortsättningen av det litterära livet i ett land som upplevat hur dess guldålder
dränktes i blod och som nu efter fyrtio års karantän fått sin diktning frisläppt.

Ahnlunds artikel går naturligtvis tillbaka på hans utlåtande och
rymmer på det sättet argument som funnits med i diskussionen. Att
de på en viktig punkt haft betydelse för resultatet lyser igenom i
Gierows tal till Aleixandre. Det gäller dennes unika betydelse för
det följande. Medan konstellationen vid inbördeskrigets slut skingrades för himmelens vindar och lämnade den vanmäktige efter sig,
blev denne, som "bräcklig och obruten" fullföljde sin diktning,
"den samlingspunkt och kraftkälla i Spaniens andliga liv, som vi i
dag har glädjen att hylla". På en annan punkt iakttar både Ahnlund
och Gierow en talande tystnad — i fråga om politiken. Holmqvists
tanke att ett pris till Aleixandre ensam skulle uppfattas som en premiering av den inre emigrationen på exilmotståndets bekostnad har
med all sannolikhet aldrig föresvävat kommitte och akademi, lika
lite som dess sakkunnige. Favoriseringen av den kvarstannade skalden bottnar i den faktiska omständigheten att Aleixandre fått större
betydelse för diktens återfödelse i Spanien.
Större räckvidd har Holmqvists argumentation för en delning
1979. I det specifika fallet är hans mening att Jannis Ritsos — som i
sin mäktigt framvällande men svåröverskådliga produktion är den
mer överblickbare Elytis' like i kvalitet — borde ha fått dela priset
med denne. Frågan har en markant politisk aspekt. Ritsos befann
sig på den röda sidan i inbördeskriget och hade av det borgerliga
Grekland behandlats som en spetälsk. En delning skulle, skriver
Holmqvist, "ha varit ett bidrag till den grekiska försoning som
måste komma, som är så förtvivlat svår att få till stånd". (Dagens
Nyheter 19.10.1979.) I den kritiken instämmer Karl Vennberg (Aftonbladet 10.12) och Tobias Berggren (Expressen 10.12). Lundkvist
vidhåller det motiverade i den underförstådda rangordningen men
står inte främmande för själva delningstanken:
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Ritsos har jag läst ingående i franska tolkningar och finner honom i sina
bästa ögonblick vara en storartad poet, men i sina sämsta kan han förfalla till stalinistiska klicheer eller lös pratsamhet. Det är dock ingalunda
hans politik som kommer mig att sätta honom något lägre än Elytis. För
min del kunde jag ändå mycket väl ha tänkt mig att han fått dela priset
med denne. (Svenska Dagbladet 20.12.1979.)
Lundkvist tar inte upp det politiska motiv för en delning som föresvävat Holmqvist. Icln att med priset ge "ett bidrag" till någon nationell eller annan "försoning" är som vi sett inte heller i linje med
vare sig uttalad strävan eller praxis. 10-talets och 30-talets akademier kunde ventilera en liknande tanke för den finländska litteraturens del. Efterkrigstiden saknar varje motsvarighet till sådana utspel. En annan principfråga är av större relevans. Holmqvist hänvisar i sitt resonemang kring Elytis och Ritsos till 1974 års delning
mellan Johnson och Martinson. Mer än två eller tre sådana "sinsemellan ojämförliga storheter [- - -] är inte ofta verksamma på en
gång i ett litet land" och Akademien "drog den enda försvarliga
slutsatsen". Men detta är "ingalunda något svenskt specialfall" — "så
ser det ut i land efter land":
Vem kan exempelvis åta sig att välja mellan de två stora gamla diktarna
i den ungerska litteraturen, Gyula Illyes och Såndor Weöres ? Eller mellan polackerna Zbigniew Herbert och Tadeusz Röiewicz?
Idel fullvärdiga kandidater, på hemmaplan omgivna av lidelsefulla
anhängare som med svårprövade argument ger den ene eller andre favoriten ett försteg. [- - -]
För de övriga Nobelprisens vidkommande är delning numera snarare
regel än undantag. I längden måste denna förnuftiga ordning komma att
gälla också litteraturpriset.
I varje fall på kortare sikt har verkligheten motsagt Holmqvist. Det
följande valet av Milosz jävar hans tes men samtidigt har han "svårt
att tänka sig många bättre val" (Dagens Nyheter 10.10.1980). Inte
heller de därpå följande valen, från Canetti till Seifert, har föranlett
några rop på delning, även om den rika latinamerikanska litteratu2.16

ren i och för sig kunde ha motiverat två spanska namn 1982, Garcia
Mårquez' år. Inför det rika litteraturutbudet från ett allt större ansvarsområde kommer denna problematik sannolikt ändå att vara
ständigt närvarande.
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X. Priset i kritisk belysning

Det kan vara meningsfullt att avslutningsvis konfrontera det nu
tecknade historiska perspektivet med det internationella mottagandet av prisbesluten. Det intressantaste är då inte den omedelbara
pressreaktionen (som skymtat här och var under framställningens
gång). Mer givande är den mer översiktliga värdering som under
efterkrigstiden företagits på skilda håll, framför allt i USA och
Frankrike.
Den mest ambitiösa granskningen är signerad William F. Lamont
och återfinns i Books Abroad 1951 under rubriken "The Nobel
Prizes in Literature". Med utgångspunkt i Irving Wallaces provokativa artikel "Those Explosive Nobel Prizes" i Colliers 1949 gör
han en internationell enkät bland ca 350 "experts in belles-lettres"
med sikte dels på vilka som är ovärdiga av de valda, dels på vilka
som är värdiga bland de förbigångna. Resultatet är bland annat att
ungefär 2/3 av prisen anses lyckade, resten mindre lyckad — "ett
ganska hyggligt betyg", finner Anders Österling i artikeln "Nu gäller det Nobelprisen" (Stockholms-Tidningen 2.3.1951).
Lamonts artikel följs samma år upp med en enkät rubricerad
"What's Wrong with the Nobel Prize?", en rundfråga till ett uppbåd
internationella komparatister. Över svaren svävar en allmän värdering liknande facit av de 350:s revision av priset: "I don't think that,
generally speaking, it has been too badly awarded" (Constant Burniaux). Henri Perruchot finner Svenska Akademiens val på det hela
mer tillfredsställande än vissa nationella akademiers — som den har
förtjänsten att kunna korrigera. Den har sålunda gottgjort Franska
akademiens och Goncourtakademiens orättvisa mot Gide.
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1959 följer ett par viktiga franska inlägg. FranQois Mauriac granskar i Figaro littéraire (10.10) pristagarlistan vad hans egna landsmän beträffar — med tesen att Svenska Akademien favoriserat företrädarna för en engagerad litteratur. Alain Bosquet har en vidräkning i Combat (8.10), rubricerad "Le prix Nobel est &mode", som
utmynnar i det bestämda förslaget att inrätta ett internationellt litteraturpris utdelat av ett femtontal författare av högsta klass, en
jury som "bättre än de okända i Stockholm" kunde "tjäna epokens
sensibilitet". Bland dessa "obestridliga" domare återfinns namn
från Sartre och Sjolochov till Borges och Lindegren, en lista som
historiens ironi inte lämnat ifred. En liknande tanke utkristalliseras
ur det fortsatta intresset för frågan i Books Abroad, närmast ådagalagt i ett Nobelprissymposium 1967. Diskussionen utmynnar, utifrån en positiv helhetssyn på litteraturpriset och dess internationella värde, i ett antal konstruktiva förslag som det blir anledning
att återkomma till. I tidskriftens ihärdiga intresse finns emellertid
ett inslag av otålighet och det är inte obefogat att se det år 1969 instiftade Neustadtpriset — utdelat av en exklusiv internationell författarjury — som ett försök att förverkliga de intentioner man efterlyst hos Svenska Akademien.
Vid ungefär samma tid som detta symposium företar Donald
Fleming i artikeln "Nobel's Hits and Errors" (The Atlantic 218,
1966) en utvärdering av Nobelprisen i samtliga grenar, en granskning som är betydligt strävare i tonen än den som utfördes av expertpanelen nyss. Den ampraste översikten är nog George Steiners
"The Scandal of the Nobel Prize" i The New York Times Book Review 30 september 1984, en artikel som driver tesen att priset "has
scored more misses than hits". En revision i mer sansad ton företas
1988 i ett nytt symposium arrangerat av World Literature Today
(som Books Abroad numera kallar sig). Väsentliga synpunkter återfinns också i ett specialnummer 1997 (Heft 107) av Zeitschrzft Pr
Literaturwissenschaft und Linguistik med titeln Thema: Nobelpreis. Till dessa övergripande granskningar kommer en rad smärre
betraktelser i bland andra Washington Post, Corriere della sera,
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Sunday Times och Asiaweek. Något av det skall tas upp i det följande. Det mesta kan emellertid förbigås i detta sammanhang eftersom
argumenten i allt väsentligt återfinns i de mer genomarbetade inlägg
som nu nämnts.
Den föregående framställningen föranleder omedelbart en kritisk synpunkt på dessa skilda ställningstaganden. Det är ohållbart
att söka generalisera över prisets hela tidsspann, som exempelvis
Steiner gör när han svepande talar om "the general pattern of political, esthetic and psychological conservatism, officiousness and
dOit vu". Som framgår av min historik är det helt enkelt inte möjligt
att fixera något sådant "allmänt mönster". Lika giltig som kritiken
är för Wirsens epok, lika missvisande är den för Österlings. Varje
skede har sin egenart, sina kriterier. Låt oss alltså skikta bilden och
granska bedömningen av de 100 årens verksamhet fas för fas.
I fråga om den första perioden, den wirs&iska, är domen genomgående hård. Sully Prudhomme, Frederic Mistral, Echegaray,
Eucken och Heyse har allmänt befunnits alltför obetydliga för utmärkelsen. Akademiens hyllning till Heyse har rentav kallats ett av
dess värsta missgrepp. Bedömningen av denne som den störste tyske lyrikern efter Goethe och som skaparen av den moderna psykologiska novellen röjer en total brist på förståelse för litteraturens utveckling sedan Nietzsche, finner Theodore Ziolkowski i Books Abroad 1967 ("German Literature and the Prize"). Allmänt har också ansetts att Bjornson borde ha fått stå tillbaka för Ibsen, liksom att
Tolstoj, Zola och Strindberg självfallet borde ha belönats. I regel
glider man utan vare sig kritik eller entusiasm förbi Mommsens,
Carduccis och Selma Lagerlöfs namn. Reservationerna gentemot
historikern i raden gäller närmast att hans briljanta insats faller
utanför skönlitteraturen. Steiner m.fl. förbiser då att stadgarna med
"litteratur" avser inte bara skönlitteratur utan "även andra skrifter,
vilka genom form och framställningssätt äga litterärt värde" (5 2).
Det enda av den wirsenska akademiens domslut som vunnit mer
allmänt gillande är priset till Kipling. Det namnet aktualiserar
emellertid ett fenomen som gärna förbises vid dessa internationella
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revisioner av Akademiens verksamhet — smakens historiskt betingade växlingar. Man är alltför beredd att tillskriva sin egen utsiktspunkt i tiden en generell giltighet. I själva verket underkändes valet
av Kipling av 350-mannanämnden 1951 medan 1967 års domare
observerar hans stigande aktier och tror att hans slutliga notering
blir hög av det skäl Auden utpekat — att Kipling skrev lysande. 1984
är Kipling i Steiners ögon mycket riktigt ett av de kanoniska namnen. Noteringarnas relativitet kan locka till en dubbel bokföring, så
i fråga om Maeterlinck. Å ena sidan gottskrivs denne prestationen
att ha initierat det symbolistiska dramat, å andra sidan befinns han
ha föga att säga vår generation, detta enligt Gene J. Barberet i Books
Abroad 1967 ("France and Belgium"). För värderingen av det visa i
prisbeslutet måste det avgörande dock vara att författaren till
L'intruse och Les aveugles faktiskt intar en viktig plats i det moderna dramats framväxtprocess. En deltagare i 1951 års enkät, Alfred
Neumeyer, tror för övrigt att Maeterlinck kommer tillbaka. (Att
denne är viktig också i den moderna poesins utveckling har jag sökt
visa i Att översätta själen, En huvudlinje i modern poesi från Baudelaire till surrealismen, 1975.) En sådan återkomst är väl inte att vänta för Frederic Mistrals del. För det historiska sinnet är det likväl
nödvändigt att skilja mellan hans allmänt aktade position vid tiden
för prisbeslutet och MirKos sentida förvandling till ett litterärt
monument över den provensalska pånyttfödelsen, av intresse
främst för filologer och folklorister (Barberet). En värdering av
Nobelarbetet måste med andra ord skilja mellan det berättigade i
ett val utifrån dess horisont och det lyckliga eller framsynta i ett
beslut utifrån ett facit som vi förfogar över — och som åldras redan
i våra händer.
Undersökningen har i kapitel I sökt bidra till den historiska förståelsen av det svårbegripliga. Den wirs&iska tolkningen av testators vilja utifrån en konservativ idealism står i vägen för det första
decenniets mest självklara pris — det till Tolstoj. Måttstocken gynnar genom själva sin konstruktion Bjeirnson på Ibsens bekostnad.
Strindberg är naturligtvis inte ens aktuell. (Nathan Söderbloms för221

slag 1911 kom som nämnts inte in i tid.) Spencer, Zola och Hardy
kommer på olika sätt till korta inför fordran på "idealisk" riktning
medan Henry James faller för det goetheska kravet på begränsning.
När Wirsens glasögon en enda gång förmår fokusera en storhet som
bevarat (eller riktigare återfått) en internationell rangplats, Kipling,
hyllas andra kvaliteter än de som visat sig bestående. Det klena eftermälet visar sig väl motiverat. Hårdast drabbar dock domen från
dem som utifrån samma historiska horisont kunde uttala en Strindbergs eller en Levertins kritik över juryns brist på kompetens för
uppdraget. Man behöver bara erinra om de 42:s adress till Tolstoj
efter det utmanande första priset till Sully Prudhomme.
Det följande skedet får ett bättre men ganska ojämnt betyg. Upptakten anses lysande. Gerhart Hauptmann framstår för eftervärlden som "one of the genuinely commanding figures in twentiethcentury literature". Författaren till Die Weber och Die versunkene
Glocke hade revolutionerat det tyska dramat och av hans landsmän
har bara Brecht haft ett lika stort inflytande på den internationella
teatern. Dessutom var Hauptmann 1912 ännu den tyska scenens
enfant terrible, som inte hunnit stelna till representativt monument
(Ziolkowski) . Som ett på sitt sätt lika lyckligt val framstår Tagore i
vissa sentida bedömningar. I regel går man väl förbi honom i de kritiska revyerna; han har gärna uppfattats som lite blek. Men i sitt
lands litteratur har han behållit sin plats och kännaren vid 1967 års
symposium säger sig rentav vilja stanna för Tagore om han tvingades välja bara en pristagare från Asien eller Afrika (Albert Howard
Carter).
I fråga om den förste av krigstidens pristagare gör Barberet en
mönstergill distinktion mellan den Rolland som 1915 kunde försvaras som mest i linje med Nobels och hans testamentsexekutorers
intentioner och den Rolland vars vältaliga idealism och heroiska
exaltation senare ansetts gammalmodiga (utom i Sovjet där han
länge var den mest uppburne franske författaren). Något mer problematisk är Spitteler som 1967 framstår som en tragisk dinosaurus
ur det förflutna (Ziolkowski) medan han 1984 förvandlats till en av
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Akademiens få vägande upptäckter (Steiner).
Mer genomgående kritisk har man ställt sig till den skandinaviska överrepresentationen. Heidenstam har nästan överlag låga noteringar (utom hos 1951 års jury som finner honom "worthy"). I 1917
års danska duo har Gjellerup konsekvent utmönstrats medan Pontoppidan får epitetet klassiker. Det sista är dock en skandinavists
(Vowles') värdering. Allmänpraktikerna är gärna snålare — man frågar sig bara om de verkligen känner författaren till De Dodes Rige.
Den ende nordbo som klarar sig väl är Hamsun, i Steiners granskning rentav den ende av större format på hela den långa skandinaviska listan.
Den föregående framställningen kastar ett visst ljus över detta utfall. Som vi sett är den lyckliga upptakten ett resultat av tövädret
efter Wirsen. Hauptmanns diktning befrias nu från giftetiketterna
och Heidenstam för fram sin okände valfrände Tagore till en internationell publik. Till en belöning av Brandes räcker dock inte nyrekryteringen inom Akademien — ett pris till den kandidaten efterlyses av bland andra Constant Burniaux och Renee Lang i 1951 års
granskning. Det magrare utfallet de följande åren sammanhänger i
första hand med den litterära neutralitetspolitiken. Utifrån ett
krympande antal förslag hade man att välja en kandidat som i möjligaste mån undgått att komprometteras. Den klandrade skandinaviska överrepresentationen är en direkt följd av dessa politiska villkor för urvalsprocessen.
Åren 1921-29 uppvisar en rad val som vunnit en senare tids uppskattning. France, Yeats, Shaw och Mann återfinns bland de värdiga
i 1951 års granskning och figurerar alla på 1984 års kanoniska lista.
Bara 1967 års domare finner France vara en passerad andraklassförfattare. I gengäld för Barberet också Bergson till de ledande gestalterna: denne och Sartre har initierat två av de stora rörelser som påverkat vår moderna civilisation (de andra är marxismen och freudianismen) . I både Yeats' och Manns fall påpekas det remarkabla i
att priset tillfallit en författare som åstadkommit en viktig del av sin
produktion efter utmärkelsen.
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De fyra övriga prisen — till Benavente, Reymont, Deledda och
Undset — har fått ett betydligt mer reserverat eftermäle. Valet av
Benavente befinns dock "mindre olyckligt" än det av Echegaray;
det var en försvarbar investering som av skilda skäl inte betalade sig
(Durån & Nimetz 1967) . Den likaledes glömde Reymont får ett
approbatur 1951 men Robert Vlach begränsar 1967 betyget till det
verk prismotiveringen utpekar, Bönderna, med tillägget att många
polacker skulle ha föredragit Stefan Zeromski. Till de 1951 godtagna hör även Sigrid Undset; det omdömet inskränks 1967 till Kristin
Lavransdatter. Egentligen är det bara en av de fyra som får en genomgående negativ dom, nämligen Grazia Deledda som redan 1951
utesluts från listan på de värdiga.
Det åtminstone till hälften lyckosamma resultatet under 20-talet
ter sig lite förvånande med hänsyn till de värderingar som varit i
arbete. Den Nobelkommittésom hyllade "den stora stilen" tycks
dåligt rustad att urskilja de betydande insatserna i en tid av väsentligen annan litterär orientering. Att utbytet inte blev mer begränsat
sammanhänger med att man samtidigt gav det riskabla "idealiska"
kriteriet en mer generös innebörd. Med Schiicks tolkning av testamentets igenkänningstecken som "vidhjärtad humanitet" öppnar
man vägen för både France och Shaw. I det senare fallet har vi också
sett hur man försökt vidga sin förståelse bortom det stora dramats
"strängare mått" för att göra rättvisa åt en ny oförskräckt teaterkonst. Gränserna för denna förmåga till omställning blir likväl tydliga när man 1929 prisbelönar Buddenbrooks och tiger om Der
Zauberberg. I det har den sentida kritiken inte oväntat uppfattat en
underförstådd klagan över att den samtida litteraturen avvikit från
1800-talsrealismens måttfulla stigar och kommittens beslutsamhet
att göra vad den kunde för att stoppa den smygande tendensen till
experimenterande bland unga litterära uppkomlingar (Ziolkowski). Någon beslutsamhet av detta militanta slag kan nu inte urskiljas i materialet men väl ett stort främlingskap inför nya strävanden
vad gäller konstnärlig gestaltning, alltmer med kravet på tillgänglighet som främsta prövosten vid sidan av "den stora stilens" krite2.2.4

rier. Att det är 1800-talsrealismens mått man mäter med är däremot
alldeles riktigt. Måttstockens närmare beskaffenhet är rentav mer
utmanande än så — rättesnöret är den Tolstoj man en gång refuserade .
Utfallet för tiden 1930-39 är sämre. Sinclair Lewis har klarat sig
tämligen väl. Hans 20-talsromaner har befunnits tidsbundna men i
sitt sammanhang av obestridlig briljans — samtidigt som det i efterhand står ganska klart att man 1930 valde fel. Dreiser har i motsats
till Lewis vuxit med åren (Spiller 1967). Galsworthy och Pearl Buck
sorteras däremot bort redan av 1951 års jury. (Spiller gör dock en
partiell äreräddning för den senares del: The Good Earth var "a
good novel then, it is still a good novel".) Bunin och Martin du
Gard har underkänts i samtliga instanser. Inte heller Sillanpää har
funnit någon försvarare. En liten nisch har skandinavisterna upplåtit åt Karlfeldt (så Vowles 1967). Den kritik som framförts gäller
inte dennes insats som sådan, utan den alltför starka skandinaviska
representationen.
Två vackra val har man funnit i serien, dem av Pirandello 1934
och O'Neill 1936. Pirandello fortsatte i decennier efter sin död att
vara en bestämmande kraft i den moderna teatern, en föregångare
till det existentialistiska dramat såväl som en företrädare avant la
lettre för den absurda teatern (Olga Ragusa 1967). O'Neills rykte
som ledare för det nya amerikanska dramat dalade visserligen under det nykritiska 40-talet men Long Day's Journey vände kurvan
och en rad studier bekräftar hans framträdande plats i det moderna
dramats historia. Perioden 1920-50 har rentav blivit "the Age of
O'Neill" i det amerikanska dramat. Den här refererade Spiller ser
också O'Neill tillsammans med de tre följande amerikanska pristagarna Eliot, Faulkner och Hemingway som "bull's-eye hits on
the part of the Committee".
Det klena betyget åt denna period får ses i ljuset av en policy som
siktat till allmän tillgänglighet. Med en sådan målsättning kunde
man inte göra rättvisa åt tidens litterära skapande. Ramen ger dock
som vi sett plats för två upptäckter. Den gamle teatermannen Hall225

ström kunde hos Pirandello känna igen "ett märkligt och självständigt försök att förnya scenens värld". O'Neill är däremot inte en
"fullträff" från kommitténs sida. Det är reservanten Schiick som
lyckas övertyga Akademien om den stora poetiska kraften hos författaren till Mourning Becomes Electra.
Det allvarliga är att de ganska många mediokra prisen under 30talet döljer lika många försummelser. Antonio Machado eller Unamuno skulle ha belönats i stället för Benavente, Virginia Woolf i
stället för Pearl Buck osv. (Durån & Nimetz 1967 resp. Steiner
1984). Generellt kan sägas att kritiken på den punkten i stor utsträckning är berättigad. Som visats saknade mellankrigstidens akademi helt enkelt adekvata instrument för att orientera sig och värdera ett av de mest dynamiska skedena i den västerländska litteraturen. På många punkter visar sig kritiken likväl ohistorisk, i flera fall
rentav blamerande okunnig.
En lång rad stora diktare har mycket riktigt passerat förbi Nobeldomarnas ögon under mellankrigstiden utan att man insett deras
kapacitet — eller i varje fall att förtjänsterna vida överstiger de betänkligheter de givna ramarna motiverat: Hardy, Valery, Claudel,
George, von Hofmannsthal, Hesse (som ju belönades först i en senare tid), Unamuno, Gorkij och Freud (vartill kommer att man genom prismotiveringen uteslöt Der Zauberberg).
Katalogen över försummelser återvänder i ständigt nya modulationer i de skilda granskningarna. 1951 års jury saknar alla de nämnda utom Freud (och naturligtvis Hesse som belönats vid det laget).
Inte heller i 1967 års katalog över förbiseenden figurerar Freud.
Hos Steiner, som återupptar flertalet namn, har Freud däremot
hunnit bli en gestalt vars prosa "honors the German language",
nominerad "in vain, of course".
Också på några andra punkter går meningarna isär. Hofmannsthal har stor anslutning 1951 och hans samlade insats reser sig i
Ziolkowskis revy högt över de flesta samtidas medan han förbigås i
Steiners förteckning över de svarta hålen 1984. Omvänt är Claudel
1967 "still a matter of dispute" — där storheten i den religiösa lyrizz6

ken vägs mot det allt överröstande dogmatiska tonläget (Barberet)
— medan hans dramer 1984 lyft till Aischylos' och Shakespeares
nivå (Steiner). I sådana fall tränger sig ett ohistoriskt perspektiv gärna in i bedömningen. Det gäller också det ofta efterlysta priset till
Joseph Conrad. Denne var överhuvud aldrig på förslag. Vid sin död
1924 var han i många bedömares ögon ännu en äventyrsförfattare.
Insikten om hans verkliga betydelse är av senare datum.
Vad gäller James Joyce — en av de allvarligaste och oftast påpekade försummelserna — finner vi en perspektivförändring i Akademien själv till följd av den kontinuerliga föryngringen. Inte heller
han var föreslagen; hans format hade i varje fall inte uppmärksammats av de förslagsberättigade på det engelskspråkiga området, lika
lite som i Conrads fall. Joyce hade också varit otänkbar i den 30talsförsamling som hyllade Galsworthy och Pearl Buck. Däremot
skulle han med största sannolikhet ha fått ett Nobelpris under den
österlingska eran om han levat så länge. I sitt tal till Eliot 1948 nämner Österling hur The Waste Land kom "samma år som ett annat, i
modern litteratur än mer sensationellt verkande pionjärarbete, irländaren Joyces mångomtalade Ulysses". Det är en värdering som
skulle ha lett till pris i det sena 40-talet.
I många andra fall hade man inte tid eller ens teoretisk möjlighet
att lystra. Bland försyndelserna under det aktuella skedet har man i
de skilda granskningarna utöver de nämnda dragit fram bland andra
Proust, Kafka, Rilke, Musil, Kavafis, D.H. Lawrence, Mandelstam,
Garcia Lorca och Pessoa, en onekligen graverande förteckning —
om den ägt kronologiskt berättigande. Kafka finns med hos 1951
års stora jury men ännu utan högre prioritering. Hos Steiner har
han 1984 hunnit bli en av de allvarligaste förebråelserna, en gestalt
vars närvaro höjer sig över våra begrepp om litteraturen och människans mening. När Kafka dog redan 1924 var han däremot ännu
inte den storhet vi känner; Das Schloss, Der Prozess och Amerika
publicerades ju postumt. Han kunde, som Ziolkowski påpekar,
knappast ha beaktats på grundval av det fåtal noveller som utkom
under hans livstid. Också Kavafis' och Pessoas produktion trycks i
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allt väsentligt först efter deras död. Mandelstams dimensioner
framträder framför allt i de otryckta dikter som hans hustru räddat
från förintelsen och förmedlat långt efter det han omkommit i sin
sibiriska förvisning.
I andra fall åter har alltför kort tid förflutit mellan de aktuella
verken och författarens död för att ett pris skulle ha varit möjligt.
Den andra delen av Å la recherche du temps perdu publicerades
1919 och Proust fick i december det året sitt genombrott genom
Goncourtpriset. Men redan mindre än tre år senare var han död.
Rilkes Duineser Elegien utgavs 1923 — tre år innan diktaren avled.
Garcia Lorcas Bodas de sangre, Yerma och La casa de Bernarda
Alba utkom 1933-36; det senare året är också det år författaren
mördades — och Poeta en Nueva York utgavs först 1940. Som Österling formulerar det när han med hänvisning till den korta fristen
bemöter kritiken för försummelse i fallen Proust, Garcia Lorca och
Synge: "Även det mest vittförgrenade litterära underrättelseväsen
måste i sådana fall ge tappt" (Stockholms-Tidningen 2.3.1951). (Det
är särskilt Steiner som står för de från kronologisk synpunkt häpnadsväckande efterlysningarna. Utom Kafka och Proust uppmärksammar han sålunda poeterna där "the balance sheet is dismal": "no
Rilke", "no Cavafy, no Mandelstam", "no Lorca", "no Fernando
Pessoa".)
I D.H. Lawrences och Musils fall är respiten inte lika absurt kort.
Den förres internationella genombrott ligger likväl först i det sena
20-talet, och 1930 är författaren redan död. (En annan sak är om 30talets akademi skulle ha haft blick för dimensionerna hos denna
kontroversiella gestalt.) De första delarna av Der Mann ohne Eigenschaften publicerades visserligen redan i början av 30-talet. Men
det är först med de samlade verken 1952-57 som Musils betydelse
börjar framträda utanför den lilla kretsen av kännare och då var han
sedan länge borta (d. 1942). Han tillhör, som Ziolkowski påpekar,
de författare som vid närmare påseende "utesluter sig själva". Det
kan tilläggas att ingen av kandidaterna på den skenbart graverande
listan hann uppmärksammas av de förslagsberättigade i sina rezz8

spektive länder. Mellankrigstidens akademi måste med andra ord
frikännas från en rad av de mest besvärande anklagelserna. Det
hindrar inte att särskilt 30-talets Nobelkommitte framstår som tragiskt handikappad inför det rika litteraturutbudet.
Efterkrigstidens akademi har på ett helt annat sätt svarat mot den
seriösa kritikens förväntningar. I sin revy över "hits and errors"
1966 finner Fleming att pristagarna efter andra världskriget — inklusive Gide, Eliot, Faulkner, Mauriac, Hemingway, Camus, Pasternak och Sartre — förmodligen utgör en högre andel av de främsta
levande författarna än i någon tidigare period. Omdömet har
många motsvarigheter in i senaste tid. I sin utvärdering av de amerikanska prisen räknar Spiller som vi nyss såg Eliot, Faulkner och
Hemingway som fullträffar. Av särskilt intresse är hans tes att 1949
års pris ledde till en omläsning som avslöjade en helt ny Faulkner.
Här om inte annars tycks Nobelpriset ha haft den märkbara effekten att bidra till ett rättvist erkännande åt en stor författare, säger
han. Det förtjänar tilläggas att erkännandet blev av historisk betydelse. Den tidigare ganska okände Faulkner kunde nu bli en inspirationskälla för le nouveau roman i Frankrike och så småningom
en mäktig stimulans också för den nya latinamerikanska romankonsten. I mina ögon är detta det vackraste litteraturpriset någonsin.
1967 års bedömare av de franska prisen lägger till raden också
Perse som väckt ovanligt översvallande beundran bland de franska
kritikerna och som i engelsktalande länder redan före priset betraktats som sin generations störste levande poet. Efterkrigsprisen svarar, tycks det, för en väsentlig del av det allmänna intrycket att de
goda valen varit i majoritet för de franska kandidaternas del. Motsvarande bedömare av det tyskspråkiga området, Ziolkowski, kunde sägas foga Hesse till den vackra raden; hans samtidiga reservation får vi återkomma till.
För de tjugo första efterkrigsårens del kan den gyllene listan förlängas med namn som Jimenez — vars verk åtminstone delvis kommer att stå sig lika länge som det spanska språket (Durån & Nimetz)
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— och Quasimodo som klassats bland Akademiens "upptäckter"
(Steiner).
Nu finner Fleming i ett svepande omdöme att den vackra förteckningen försvagas av den allt tydligare beslutsamheten att utvälja litteratur från tidigare försummade nationaliteter. Kännarna av
respektive litteraturer delar inte den åsikten. Valet av Laxness
"seems very sound indeed" och har gjort en tidigare internationellt
okänd författare läst på mer än 25 språk, medan AndriC framstår
som "an incontestable choice" (Vowles resp. Vlach 1967). Agnon
har kallats "the greatest poet of Hasidism" (Silberschlag 1967) och
Seferis har rentav räknats in bland de kanoniska namnen (Steiner).
Några missgrepp av typen Eucken och Heyse har inte utpekats
under detta skede. Flera pristagare har dock fått ett magert eftermäle. Jensen har kallats ett nationellt geni men inte en diktare av internationellt format (Vowles). För Gabriela Mistrals del noterar man
de uppgångar och nedgångar hennes internationella rykte undergått men stannar för att 1945 års val var ett klokt beslut; hon har
ändå en säker plats i spansk litteratur (Durån & Nimetz). Lagerkvist har kluvit opinionen — å ena sidan finner vi fransk högaktning,
å andra sidan amerikansk misstro inför hans orakelmässiga högtidlighet (Vowles). Klena noteringar har också prisen till Churchill —
"Blenheims of prose: elaborate copies of bygone literature" — och
Sjolochov, en talang men utan stor kaliber (Howarth resp. Filipoff
1967). Steinbecks kontrastrika blandning finner man det 1967 för
tidigt att utvärdera; 1984 års perspektiv är strängt: Nobelpriset visade alla en nästan naken kejsare (Thomas R. Edwards i New York
Review of Books 16.2). Belöningen till Nelly Sachs slutligen — en
bland ett dussin goda poeter på tyska men ingen representativ gestalt — borde ha varit ett fredspris (Ziolkowski). I det omdömet har
irritationen över den skandinaviska överrepresentationen uppenbart drabbat en diktare med svensk anknytning.
Det är den österlingska akademiens satsning på "banbrytarna"
som får sitt erkännande i de många positiva omdömena. Man har
emellertid som Fleming observerat den högre andelen ledande för230

fattare på listan utan att reflektera över bakgrunden — Akademiens
föryngring och förändrade målsättningar. När Ziolkowski tror att
Hesse valts därför att han liksom Thomas Mann känts spegla det
förflutnas värden och stilar generaliserar han på ett aningslöst sätt
över epokgränserna. Den akademi som väljer Hesse är en annan än
den som korade Mann — och Hesse utses bland annat just för sin
djärva förnyelse av romanen. Denna nya inriktning kan som vi sett
följas in bland innovatörerna inom ett språkområde; priset till jimenez är ett resultat av den principen. Initiativet och värderingen
av det nyskapande glider småningom över till en yngre generation,
med de modulationer det innebär. Samtidigt skymtar vi hur en senior som Österling söker vidga sin förståelse till att omfatta också en
nydanare av mer exklusiv karaktär, såsom den av flera bland de yngre i kretsen hyllade Perse.
När denna bok publicerades första gången 1986 beklagade jag att
man för den senare hälften av efterkrigsperioden saknade kritik av
litteraturpriset av det slag som publicerats i Books Abroad. Tidskriftens redaktör, Ivar Ivask, "picked up on the suggestion" och
upplät vårnumret 1988 av World Literature Today, publikationens
nya skepnad, åt ett andra Nobelprissymposium med temat
"Choices and omissions, 1967-1987". Åtskilliga av pristagarna
denna period hade 1988 hunnit inta sina platser bland "the great,
canonic names", särskilt Beckett, Solsjenitsyn och Montale, till vilka lagts två "valid discoveries" med Milosz och Canetti (Steiner).
Ett par författare hade getts denna höga placering i efterlysningar
redan innan priset nådde dem, så Neruda — enligt bland andra Fleming den störste levande poeten på spanska — och Seif ert, som Roman
Jakobson rentav utnämnt till den bästa levande poeten överhuvud
(som han skriveri ett brev till Jean-Pierre Faye, citerat av denne i Le
Matin 12.10.1984). Den internationella reaktionen inför Seiferts
pris 1984 var respektfull utan att tillgripa sådana mått. Också Garcia Mårquez hade på många håll getts en plats bland vår tids klassiker före priset.
1988 års symposium andas en lätt reserverad uppskattning av de
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två föregående decenniernas val. William Pratt finner att Akademien har "done its job well" utan att tillföra priset någon särskild
glans vad gäller den engelskspråkiga litteraturen — granskningen
rubriceras "Missing the Masters". Han ser de tjugo årens praxis
mot bakgrunden av räckan Yeats, Shaw, O'Neill, Eliot, Faulkner
och Hemingway och summerar för deras del: "enough distinguished Nobel laureates in English alone to crown anyone's canon
of major twentieth-century literature". Han antar att en och annan
skulle vilja föra några mer sentida pristagare till den listan, sådana
som Steinbeck, Beckett eller Bellow, men finner dessa namn mer
"open to question" än de sex första. Hellre än Beckett, White, Bellow och Golding skulle Pratt ha valt Ezra Pound, W.H. Auden,
Robert Penn Warren och Robert Lowell, i andra hand — om han
mött häftigt motstånd från de tänkta akademikollegerna mot dessa
oomtvistade mästare — kvartetten Katherine Anne Porter, John
Crowe Ransom, Marianne Moore och Allen Tate. Han medger
dock de faktiska valens större geografiska och etniska räckvidd,
från Beckett som skrivit "in French as weil" till White som för första gången gett den australiska kontinenten en autentisk röst. Synvinkeln är verkligen uppseendeväckande snäv, kanske särskilt för
Becketts del. Man erinrar sig hur denne hos Harold Bloom framträder vid sidan av Kafka och Proust som en av vårt sekels paradigmatiska författare (Ruin the Sacred Truths).
Utvärderaren av de franska pristagarna, John L. Brown, finner,
med hela den föregående delen av seklet i blickfältet, att valet av en
betydande majoritet av de franskspråkiga vinnarna kan försvaras
med rätta, detta trots en rad underlåtenhetssynder särskilt på poesins område. De flesta har visserligen varit gamla män vid slutet av
sin bana och de genuina upptäckterna mycket få, säger han i anslutning till Steiner men invänder mot dennes överdrivet stränga förkastelsedom att valet av en Perse, en Beckett, en Simon verkligen
visar en ambition att erkänna "the new and the innovative". I likhet
med Pratt har Brown också en synpunkt på det litterära Nobelprisets allmänna renomme i senare tid. Nu inte med tanke på pristagar2.32.

nas kvalitet utan med hänsyn till de litterära prisens mångfald överhuvud, det alltmer kontroversiella i de litterära värderingarna och
reduceringen av litteraturen till en form av e'. criture bland andra, finner han att "even the Nobel has lost something of its former luster".
Revisorn för det spanskspråkiga fältet, Manuel Durån, som deltog redan i 1967 års granskning, ställer liksom Pratt de sena valen på
sitt område i kontrast till de tidigare — men nu med delvis motsatt
resultat. Prisen till Echegaray och Benavente var bortkastade och
Gabriela Mistral fick den lager som borde ha getts till en verklig
pionjär, till en Vicente Huidobro eller en Cesar Vallejo. Men Akademiens omdöme har stadigt förbättrats i senare tid. Med jimenez
fann man för första gången en värdig spanskspråkig mottagare:
"After this success the rest of the way seems to have been relatively
easy." Bland de fyra pristagarna under perioden — Asturias, Neruda, Aleixandre och Garcia Mårquez — är det likväl bara Neruda som
framstår som ett odiskutabelt val, en stor poet vars "creative power
and [-] influence upon other Latin American poets were at their
peak". I fråga om Aleixandre — "a major poet" — finner Durån det
fortfarande svårt att resa invändningar. Andra poeter i samma generation, såsom Jorge Guilkn, Rafael Alberti och Dåmaso Alonso,
skulle visserligen också förtjäna ett erkännande men priset har i
detta fall inte gått till en man utan till en hel generation. Vad gäller
de båda återstående blir alternativen alltmer besvärande. Asturias
tillerkänns "undeniable literary quality" och mästerverket i hans
produktion var både "stylistically experimental" och "socially
committed" men priset till honom innebar samtidigt att andra kandidater som Borges och Cortåzar förbigicks. Valet av Garcia Mårquez har en än mer markerad baksida. Priset till denne ledande gestalt i den latinamerikanska kretsen bakom den s.k. boomen kunde
tyckas vara "an excellent choice" där Akademien sonade det förflutnas misstag. Men belöningen till denne relativt unge författare
dömde betydligt äldre spanskspråkiga författare att dö obelönade.
Akademien borde 1982 ha satt Garcia Mårquez på en väntelista och
valt Borges, "the real leader", "the seminal artist, the major thinker
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and theoretician without whom neither Garcia Mårquez nor Cortåzar (nor many other Boom writers) makes much sense".
Bedömaren av de tyska prisen, A. Leslie Willson, har inga invändningar mot valen av Böll 1972 och Canetti 1981, båda "without
doubt deserving of selection". Det som bekymrar honom, med tanke på tidsspannet på 43 år mellan Thomas Mann och Böll, är "the
continuing Swedish mistrust of German authors". Hans granskning mynnar ut i ett yrkande:
Given the incredible energy and vitality of German-language authors,
given the broad range of their vehement, exuberant, and expansive concentration on the ghosts of the past, the terrors of the present, and the
specters of the future, and given the rising international attention accorded to their often distinctive artistry in the production of enduring literary works, the Nobel Committee and the Swedish Academy cannot
long continue to ignore the international German community, in spite
of the calamitous historical events that for decades obviated the chance
that the honour might have fallen on more than two of them.
I det japanska perspektivet på perioden, formulerat av Yoshio Iwamoto, framträder Junichiro Tanizaki som "by far the most deserving of Nobel recognition". Men han avled 1965 och i det läget
måste priset till Kawabata 1968 bedömas som "a felicitous choice".
Bedömaren redovisar samtidigt japanernas undran mitt i det nationella jublet: "Why Kawabata, without doubt the most 'Japanese' in
his artistry, when there were in their estimation other writers more
international in their appeal?" Iwamoto förmodar att "exotismen"
varit en avgörande faktor. Det är, som vi sett, en missuppfattning.
Akademiens höga värdering inbegriper tvärtom ett seriöst försök
att göra rättvisa åt den kulturella egenarten.
Priset till Soyinka 1986 framstår i Bernth Lindfors' afrikanska
översikt som långt mer än en hedersbevisning till "one more literary giant who had produced outstanding work 'of an ideal tendency' ": "It also signaled to the world at large that the prize itself was
no longer entirely an intramural Aryan affair, monopolized by authors from Europe and the European diaspora." Vad han beklagar
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är närmast att Akademien, fastän den var "adventurous enough to
explore fresh literary terrain", inte lyckats befria sig från sin förkärlek för författare på välbekanta europeiska tungomål. Kommentatorn är likväl klar över de oerhörda svårigheter som tornar upp sig
när det blir fråga om en bedömning av litteratur på de afrikanska
språken. Det råder brist på auktoritativa experter — och afrikanska
institutioner för att sprida kunskap om de lokala litteraturerna existerar helt enkelt inte.
Genom symposiets sammansättning får vi tyvärr ingen egentlig
utvärdering av prisen till slavisk litteratur (liksom inte heller av lagern till Montale). Det mest distinkta omdömet står Ivask för när
han i sin inledning finner valet av Milosz "definitely much more
justified than the crowning of Jaroslav Seifert". I det förra fallet var
det "both a coronation and a discovery of a major poet for most".
Översättningarna till skilda språk i det följande har bara bekräftat
"the perspicacity of the Swedish Academy's choice". Ivask fyller
också i luckan i granskningen vad gäller den grekiska litteraturen:
"Few would quarrel with the two laureates singled out from modern Greek literature, George Seferis and Odysseus Elitis." Han
hyser också förtröstan att Kavafis — om hans ryktbarhet inte till
övervägande del varit postum — skulle ha varit en tredje huvudkandidat.
Det delade priset till Eyvind Johnson och Harry Martinson 1974
finner George C. Schoolfield vara "as readily defensible" som valet
av tydligare idealister som Bjeirnson, Lagerlöf och Undset. Det
finns i hans bedömning ingenting av det upprörda avståndstagande
från valet som kännetecknade en svensk opinion med Sven Delblanc som främsta talesman. Hans översikt ägnas, som antyds av
rubriken "Might-Have-Beens: The North and the Nobel Prize,
1967-1987", de alternativa möjligheter som kan ha funnits: "What
would have happened if Denmark's Karen Blixen had lived longer
[- - 1 ?" Han återger Thomas Manns beteckning på Böök som Akademiens kungamakare och tolkar dennes ord vid ett sammanträffande 1960 som att Böök varit "a queenbraker" i det aktuella fallet.
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Bööks död 1961 skulle ha öppnat vägen för Blixen. Detta är inte
bara att övervärdera den enskilde ledamotens roll. Böök tillhörde
överhuvudtaget inte de inflytelserika i Nobelprissammanhang —
och Blixens uteblivna pris 1959 behöver inte tolkas som vare sig en
dom över hennes kvaliteter eller som ett resultat av enskild manipulation. Man bör inte förbise det ständiga bekymret i sen tid: överrepresentationen av nordiska pristagare.
Till sist en granskning som visat sig profetisk, Roger Allens uppsats "Arabic literature and the Nobel Prize". Hans "short list" upptar bara två namn, Mahfouz och Adonis — som vi sett just de båda
arabiska kandidater som stått under övervägande — och hans argumentation utmynnar i en plädering för Mahfouz. Nobelpriset har
visserligen alltför mycket gynnat romanförfattarna men detta fall är
speciellt:
[- - -] it was in the new and largely imported field of fiction that enormous efforts had to be made by Arab littftateurs during the early decades of this century. Najib Mahfuz is acknowledged throughout the entire Arab world as the great pioneer in the mature Arabic novel [- Det är en accept några månader i förväg på ett val som efter vanlig-

heten förberetts under flera år.
Symposiet avspeglar ganska väl det överlag gynnsamma mottagandet i internationell press under de två föregående decennierna.
Kritiken gäller, både generellt och i 1988 års församling, närmast ett
antal försummelser.
En övergripande förebråelse för estetisk konservatism formuleras av Stenen
We look in vain on the Nobel register for the experimental, formally
subversive, controversial movements and texts that distinguish modernism. No Surrealist has been rewarded, no major Expressionist, no
poet or playwright out of the seminal world of Dada or absurdism (Andre Breton, Hugo Ball, Gertrude Stein). The boat is not to be rocked.
Den typen av kritik blir som vi sett skev genom att gripa över ett
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alltför stort tidsspann. Den rymmer en allmän sanning vad gäller de
fyra första decenniernas praxis — även om man frågar sig vilken
"major Expressionist" som avses; inte mången kandidat av det slaget överlevde första världskriget. För efterkrigstidens del är kritiken för estetisk konservatism emellertid löst grundad. Det är ju nu
en rad av banbrytarna inom den moderna litteraturen får sina pris.
Att ingen ur absurdismens värld skulle ha uppmärksammats blir en
besynnerlighet för denna epoks del; priset till Beckett tillhör ju de
mest påfallande. Det är visserligen sant att Breton saknas på listan —
men inte att surrealismen skulle göra det. Aleixandre och Elytis utpekas direkt som surrealistiskt inspirerade diktare av högre dignitet
än rörelsens initiatör. Den unge Neruda framträder i Lundkvists
presentation som en parallell till Tzara. Man har inte skytt surrealismen, bara funnit de konstnärligt hållbarare resultaten hos förvaltarna av arvet.
Förteckningen över försummelser under efterkrigstiden är lång
också den, men inte en lika plågsam läsning som den tidigare listan
med dess namn från Tolstoj och Ibsen till Valery och Joyce; de stora
förnyarna har nu uppmärksammats på ett helt annat sätt. Bland de
förbigångna har framför allt utpekats: inom dramatiken (vid sidan
av den åldrade Claudel) Bertolt Brecht, inom prosan Andre Malraux, Hermann Broch, Alberto Moravia, Vladimir Nabokov, Graham Greene, John Cowper Powys och Giinter Grass, inom poesin.
Ezra Pound, Wallace Stevens, Nikos Kazantzakis, Anna Achmatova, W.H. Auden och Paul Celan. Bland de i senare tid aktuella namnen har särskilt Borges figurerat i många förebrående artiklar. Också här kan man notera senkomna — och ibland snart övergivna —
insikter. Någon plädering för Moravia eller Greene finner man
ännu inte i 1967 års granskning och Nabokov, Powys, Grass, Celan
och Borges finns då signifikativt nog inte inom horisonten. Det är
först i 1984 års perspektiv som alla dessa blivit självklara pristagare.
Celans poesi har då hunnit bli "the profoundest, the most innovative lyric poetry in western literature in our time", detta alltså enligt
Steiner, som dock förbigår med tystnad att Celan dog redan 1970.
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1988 års panel instämmer på flera punkter i kritiken men i fråga om
Greene och Nabokov har invändningarna redan tystnat. En speciell
vikt lägger symposiet vid de förbisedda mindre europeiska litteraturerna, de baltiska, den portugisiska etc. Särskilt framhålls den
poetiska renässansen i ungersk och katalansk poesi, i det förra fallet
med Gyula Illyes och Såndor Weöres som främsta företrädare, i det
senare med namn som Salvador Espriu och J.V. Foix.
Fallet Pound har redan belysts i kapitel VIII. I vad mån en kandidat från motsatt politiskt läger, Brecht, skulle ha tyngts av sitt tendentiösa bagage blev aldrig prövat. Han föreslogs 1956 från schweiziskt håll och borde ha haft en god position i banbrytarnas tidevarv.
Dessvärre hann man inte ens diskutera den sakkunniges rapport
innan diktaren avled i augusti.
På ett annat sätt spelar tidsfaktorn in i fråga om författare som
Broch och Powys. Utifrån vår horisont är deras betydelse lätt att
urskilja men den aktuella tiden var deras värde någonting självklart
bara för ett fåtal. Thomas Mann verkade som nämnts för ett pris åt
Broch, som efter det tidiga 30-talets sömngångarsvit återkommit
med Der Tod des Virgil 1946. Men författaren dog redan 1951.
Dessförinnan stod hans format klart bara för en mindre krets. Österling hörde inte till den. Hans intresse fångades som vi sett av
Manns lovord med deras vädjan till hans värdering av det djärvt
nyskapande men han stod — liksom kommitten i stort — främmande
inför den nya genre där berättelse och essä, lyrik och filosofi stämt
möte. Den negativa reaktionen är ett eko av domen över Der Zauberberg.
Powys var under sin livstid i än högre grad en författare för de få
och hans legend och rykte tillhör ännu 1985 en kult, som John Bayley poängterar i The New York Review of Books (28.3); han markerar hur det alltjämt är tillåtligt i akademiska kretsar att vara nätt och
jämnt medveten om Powys. Kanske hade denne varit en lämplig
författare för den "pragmatiska" princip som tar form under 70-talet; liksom Broch hade han något av en Canettis position. Dessvärre
dog han redan 1963.
238

Kritiken för försummelser beaktar sällan trängseln av kandidater
kring det enskilda priset. Lamont vill mycket riktigt få plats med
150 namn under en 50-årsperiod. Här skall bara ges ett par exempel
på hur det ena goda förskjutit det andra i diskussionen. Vi har redan
sett hur Auden 1964 omfattades med stor sympati men fick vika för
Sartre. Kandidaturen förnyades dock; 1967 aviserade Gierow i brev
till Bo Bergman (2.10) att huvudstriden torde stå mellan Asturias
och Auden eller Greene men priset gick alltså till Asturias. Två år
senare väntade många att pristagaren skulle heta Malraux (som vi
sett en stark kandidat i Dag Hammarskjölds ögon redan 1955-56).
Denne hade då lämnat sin ministerpost och han hade vunnit ny aktualitet med sina Antimmoires. Men 1969 års val blev Beckett och
följande års Solsjenitsyn, båda räknade till de "kanoniska" namnen.
I en sådan embarras de richesse kan gestalter som Malraux och Auden mycket väl figurera på framträdande plats i flera år utan att nå
erforderlig röstövervikt.
I fråga om Moravia ger kretsens främste kännare av den italienska
litteraturen, Österling, i sina fortlöpande recensioner i StockholmsTidningen en föreställning om förskjutningarna i värderingen. Utgångsläget är lovande. Moravia är, heter det 1961, "utan tvivel Italiens största berättartalang". Hans "outtröttliga produktionskraft
har på senare år firat en oförglömlig triumf i krigsromanen La ciociara", alltså Två kvinnor (11.1). Men 60-talsverken erbjuder flera
besvikelser. L'attenzione (1965) visar tydligare än förr brytningen
mellan författarens "tekniska virtuositet och hans förkärlek för
obehagliga ämnen" — det är "det erotomana temat" från La noia
som nu återkommer "i ändrad belysning" (24.8.1965). Det synes
dock vara mer av konstnärliga än av moraliska betänkligheter i bedömarens "olustiga förnimmelse av att Moravias stora talang har
gett sig in på ett tvivelaktigt företag". Den starka beundran för
mästaren till La ciociara förbyts i alla händelser i en avvaktande distans.
Namn som Malraux och Auden bör emellertid också ses i ljuset
av den nya "pragmatiska" policy som är på väg att etableras. Bådas
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väsentliga författarskap tillhör ett äldre skede; redan 1964 anförs
mot Auden, skriver Gierow till Lindegren (9.10), "att hans höjdpunkt ligger ganska långt tillbaka i tiden". Båda är utomordentligt
väl etablerade i det allmänna medvetandet. Vilken funktion skulle
ett pris till dem fylla? Utan att vara avgörande spelar en sådan fråga
in i processen.
Det gäller i viss mån också det namn som kanske oftast efterlysts
— Greenes. Det är känt att denne haft starka förespråkare i Akademien under 60- och 70-talen men också bestämda motståndare;
nyss såg vi hur han 1967 var en av huvudkandidaterna. Lundkvist,
som i en intervju i Sunday Times 1980 markerar sitt avståndstagande från kandidaturen, antyder en motivering: Greenes betydande
produktion ligger långt tillbaka i tiden och han är dessutom alltför
uppburen (23.11). För dem i kretsen som i likhet med Lundkvist
ville lyfta fram vitala men obeaktade författarskap var ett pris till
Greene ingen primär angelägenhet.
Man kan på det sättet i flera fall förklara varför välmotiverade
pris uteblivit. Det hindrar på intet vis att många luckor framstår
som besvärande. Efterkrigstidens register börjar inte bara med den
vackra raden förnyare. Den börjar också med en fortsatt refusering
av Claudel. 30-talets diskvalificerande karakteristik av denne som
exklusiv kom aldrig att följas av något erkännande åt föregångaren
— även om Österling 1950 observerar hur Claudel länge kämpade
med Gide om "rollen som vägvisare och opinionsledare för de yngre släktleden" (Stockholms-Tidningen 25.2) och 1954 noterar hans
position som "Frankrikes störste nu levande diktare". Tydligare än
kommittens spartanska utlåtande 1950 klargör Österlings senare
artikel skälen till att Claudel förbigicks:
Likväl måste ju sägas, att det religiöst uppbyggliga elementet är till den
grad dominerande i Claudels teater, att den estetiska njutningen oftast
kommer i klämma. Övernaturliga makter och abstrakta begrepp framträder här personifierade, på samma gång som den genomförda symboliken med lånestoff hämtat från alla tider och länder blir vansklig att genomtränga trots den strängt didaktiska meddelelseformen. De våldsamt
240

upptornade tiraderna på ett slags bibelvers med rim försvårar ytterligare dessa dramers verkan, även om det erkännes att denna egendomliga
teknik stundom skapar scener av grandios, högtsyftande poesi. (Stockholms-Tidningen 19.5.1954.)
Claudel är här just det slags "matter of dispute" som vi sett Barberet
utpeka ännu 1967. (Till det kommer i kommitteutlåtandet 1950 de
"betänkligheter" som "diktarens framskridna ålder — 82 år — väcker".) Vi efterkloka kan bara beklaga, här som inför Anna Achmatova eller Paul Celan vilkas storhet är så mycket tydligare nu än i deras
livstid.
Kritiken har i senare tid gärna gällt valens geografiska begränsning. Washington Post talade 1963 om försummelserna gentemot
Latinamerikas, Asiens och Afrikas författare. De två följande decennierna såg tre pris till den första adressen — dem till Asturias,
Neruda och Garcia Mårquez — och de närmaste åren åtminstone ett
till Asien, det till Kawabata (israelen Agnon har man tvekat att räkna in bland de asiatiska pristagarna). Kritiken kvarstår emellertid.
När en amerikansk tidning 1981 hyllar Canetti som en kvintessens
av Europa rubriceras artikeln "The European Prize". Begränsningen specificeras: av 85 pristagare har 73 varit europeer eller europeer
i exil. Av de övriga är sju amerikaner, en australier, två chilenare och
en guatemalan, alla författare på något av de stora europeiska språken. De enda asiatiska pristagarna är indiern Tagore och japanen
Kawabata. Men aldrig en afrikan, aldrig ett erkännande av ett författarskap på kinesiska, arabiska, parsi, turkiska, indonesiska, hindi, koreanska, swahili eller tagalog: för att i framtiden behålla sitt
anseende som ett världspris måste det litterära Nobelpriset ströva
över hela klotet. (Baltimore Sun 20.10.1981.) Från dessa skilda håll
höjs gång på gång kritiska röster. Saudi Gazette påtalar disproportionen och erinrar om de starka litterära traditionerna i många asiatiska länder. Även om de arabiska författarna inte når upp till de
gamla mästarna måste de, inspirerade av dessa, ha något i sina verk
som förtjänar erkännande (15.10.1984). Från arabisk sida har sådana synpunkter gärna förenats med misstankar om favorisering av
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judiska författare. Priset till Singer kommenterades sålunda i Baghdad Observer under rubriken "'Zionization' of the Nobel prize"
(6.11.1978).

Kritiken återkommer i mer nyanserad och konstruktiv form i
1988 års symposium, nu i medvetande om de svårbemästrade problemen på området. Syed Amanuddin pekar inte bara på förbiseenden ifråga om de skilda indiska litteraturerna — såsom hindiförfattaren Nirala och urdupoeten Faiz Ahmed Faiz — utan framhåller
också behovet av ett underlag för nominering och val i form av standardutgåvor och autentiska översättningar, kritiska studier, historiska översikter etc:
In other words, Third World writers, translators, scholars, editors, and
publishers need to involve themselves in activities which would sustain
and promote Third World writing aggressively.

I sitt refererade svar till Tsu-Yii Hwang medger Gyllensten oförbehållsamt den orättvisa som begåtts gentemot asiatisk och afrikansk
litteratur, samtidigt som han pekar på de exceptionella svårigheterna att komma till rätta med problemen. Frågan har studerats i kapitel VII som gett några glimtar av hur Svenska Akademien försökt
bygga ut sin kompetens för att bättre motsvara det krävande uppdraget. En räcka pris, från dem till Soyinka 1986 och Mahfouz 1988
till dem till Kenzaburo Oe 1994 och Gao Xingjian 2000, kan ses
som resultat av ambitionen att ge bevakningsområdet en global utsträckning.
Denna nya trend har väckt gillande på skilda håll. Priset till Soyinka gick enligt World Literature Today, som vi sett, inte bara till
"one more literary giant who had produced outstanding work 'of
an ideal tendency' "; han var också "the first from black Africa, a
region that Europe had been accustomed to dismissing as devoid of
advanced civilization". Den tyska bedömaren Pamela Z. Dube återger — liksom den just citerade Bernth Lindfors — den nigerianske
kritikern Chinweizus principiellt avvisande mening: "Africa does
not need the cultural disorientation and subservience which wes141

tern prizes promote." Men också över Dubes framställning svävar
en uppskattning vida skild från denna extremt negativa värdering.
Hon understryker samtidigt hur priset till Nadine Gordimer mottagits "with great appraisal internationally and in South Africa" —
utan att Gordimer därefter blivit "postum" så som ofta skett med
pristagarna. (Zeitschrift Pr Literaturwissenschaft und Linguistik.)
Valet av Mahfouz fick som nämnts en accept redan i förväg i
World Literature Today. Något liknande gäller Toni Morrison.
Hon befann sig — tillsammans med Nadine Gordimer — bland de
kvinnliga kandidater som William Pratt satsade på i samma publikation. I fråga om priset till Toni Morrison redovisar bedömaren i
Zeitschrift fur Literaturwissenschaft und Linguistik, Cathy C.
Waegner, ett något blandat mottagande. Vissa svarta intellektuella
såg här bara en av många svarta författarinnor som det vita etablissemanget tillägnat sig och betraktade valet som ett uttryck för politisk korrekthet, ett försök att rädda den dominerande kulturens
samvete. Några kritiker menade (som Edwin M. Yoder i International Herald Tribune) att Toni Morrison inte förtjänade rangen av
"world-class novelist". Dessa reaktioner är dock inte representativa. Cathy C. Waegner exemplifierar hur majoriteten av bedömarna
i pressen prisade beslutet; många återgav med gillande Akademiens
prismotivering. Gurun i afroamerikanska studier vid Harvard,
Henry Gates Jr., jämförde Toni Morrison med litterära banbrytare
från tre kontinenter, lika stor och nyskapande som Faulkner, Garcia Mårquez och Virginia Woolf. Men han framhöll också det specifika i hennes insats som afroamerikan: "Just two centuries ago the
African-American literary tradition was born in slave narratives.
Now our greatest writer has won the Nobel Prize."
Så en intressant principiell invändning som Ziolkowski formulerar 1967 med avseende på tyskspråkig diktning men som har relevans för all världens litteratur. Han säger att den som skulle lita till
Nobelprisen för att få en uppfattning om tysk 1900-talslitteratur
måste få ett groteskt förvridet perspektiv. Man kan instämma i hans
— visserligen fullständigt ohistoriska — önskan att Rilke, Hofmanns2.43

thal, Brecht och Broch intagit Mommsens, Euckens, Heyses och
Spittelers plats men man måste sätta ett frågetecken för tanken att
en räcka litterära pris utdelade i det närsynta nuet skulle kunna ha
en sådan genomgående klarsynthet att resultatet svarade mot en eftervärlds avklarnade perspektiv. Redan en författares alltför tidiga
död — som i Prousts, Kafkas, Kavafis' och Mandelstams fall — ställer
sig i vägen för en sådan ambition. Det är för övrigt diskutabelt om
valet överhuvud skall sikta till det för en litteratur "representativa"
så som Ziolkowski förutsätter. Den "pragmatiska besinningen",
med dess önskan att lyfta fram okända mästare, är i själva verket ett
svar på den åsikten.
Men de diskuterade granskningarna utmynnar som antytts — och
det gäller särskilt dem i Books Abroad — i några konstruktiva förslag. Jag skall ta upp dem lite mer utförligt eftersom de kastar ljus
över en problematik som vid ungefär samma tid varit aktuell i Akademiens arbete. Av särskilt intresse är den sammanfattning av 1967
års Nobelprissymposium som uttryckligen gavs formen av "a petition to the Swedish Academy" (referent är Herbert Howarth).
Den första punkten lyder: "It is time to disregard Nobel's preference for idealism." Skälet är dels oklarheten om vad testator egentligen menade med "idealisk riktning" (här åberopas Brandes' källkritiskt vanskliga uppgift om Nobels åsikt), dels tanken att den bästa litteraturen också mest effektivt utvecklar det mänskliga medvetandet:
[- - -] Nobel's penitent longing for a better world will be answered
whenever the Academy gives the prize not to the best-wishing maker
but to the best maker — even if that maker appears to wish ill.

I bakgrunden finns också symposiets iakttagelser av det idealistiska
kriteriets förödande effekter samt generella slutledningar som
Spillers — att priset inte är en litterär belöning i modern mening utan
en gren i ett prisprogram för att främja freden i världen.
En besläktad uppfattning finner man flera gånger på franskt håll.
Mauriacs inlägg 1959 går ut på att Akademien ganska konsekvent
2.44

hållit sig till företrädarna för en engagerad litteratur och belönat
France för hans Dreyfuskampanj, Rolland för hans tyskvänliga pacifism och Gide och Camus för förmågan att entusiasmera ungdomen med en moralisk problematik medan oengagerade författare
med enbart konstnärliga förtjänster som Valery och Claudel, troligen också Perse, därmed varit ur räkningen; sin egen utmärkelse
tillskriver han sin roll som moralist. Mauriacs tolkning kan korrigeras i alla enskildheter. Frances engagemang i Dreyfusaffären spelade endast in på det sättet att det i Schiicks argumentation friade
författaren från anklagelsen för att ha intagit en skeptisk position;
skälen för priset är som vi sett betydligt mer kvalificerade. På motsvarande vis var det inte Vakrys brist på engagemang som talade
emot honom utan hans exklusivitet. Men det är inte sådana enskildheter som här är det intressanta, utan den uppfattning Mauriac delar med flera vid 1967 års symposium — att det litterära Nobelpriset
inte är en litterär belöning utan ett slags fredspris i vid mening.
Vår historiska genomgång av praxis erbjuder också här ett korrektiv. Vi har sett hur tolkningen av begreppet "idealisk" undan för
undan vidgats, alltifrån den nya och mer generösa fattningen "vidhjärtad humanitet" av år 1921. Ett sent och avgörande test ligger
efter de berörda kritiska inläggen, nämligen ställningstagandet till
Beckett 1969 där det klargörs att också en vision av den yttersta
svärta låter sig, uppfattad som ett mänsklighetens miserere, förena
med testamentets föreskrift. Man har inte utan vidare kunnat skjuta
Nobels vilja på den punkten åt sidan men väl kunnat ge ordet "idealisk" en generös tolkning. Det är just vad som skett i senare tid.
Österling markerar redan i sin historik av 1950 hur det "även i
tillämpningen visat sig, att endast den vidast möjliga tydning kan
göras fruktbar". (Gränsen går vid ett fall av så flagrant fascism och
antisemitism som Pounds.) Att man överhuvud inte längre hämtar
"närmare ledning" av uttrycket "i idealisk riktning" markerar Gyllensten avslutningsvis i sin skrift om litteraturpriset:
Man nöjer sig i stort sett med att konstatera att den seriösa och kvalitativt högtstående litteraturen, som kan komma i fråga för ett pris, på det
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hela taget främjar kunskapen om människan och hennes villkor och
strävar efter att berika hennes liv och förbättra hennes villkor.
En av deltagarna i 1988 års revision som — till skillnad från flera kolleger — observerade förändringen är William Pratt:
[- - -] if the suspicion of some kind of liberal humanitarian bias in the
literary awards were ever justified, it has been permanently laid to rest
by the award to Beckett, since no more nihilistic writer is ever likely to
gain a world audience than he.
Pratt lägger till detta pessimismen hos författaren till The Lord of
the Flies och summerar för de föregående tjugo årens del: "Idealism,
at any rate of the patently uplifting variety [- - 1 is no longer a requirement for the Nobel Prize in Literature."
Iakttagelsen pekar väsentligen rätt men kräver någon nyansering.
Man ansträngde sig trots allt att visa hur Becketts livssyn var förenlig med testamentets krav. Situationen återkom 1989. Celas mörka
världsuppfattning ställde uttolkarna av Nobels vilja inför samma
problem men den föranledde också en liknande lösning. Priset gick
till "en rik och intensiv prosakonst, som med återhållen medkänsla
gestaltar en utmanande vision av människans utsatthet". Knut
Ahnlund poängterar i sitt tal att Celas verk trots all vildhet och
våldsamhet ingalunda saknar medkänsla — om vi inte kräver att en
sådan känsla skall "uttryckas på enklast möjliga sätt". I hans "om
inte" skymtar en kritik, underförstådd i sentida praxis, av den tidiga
snäva tolkningen av testamentet. Det litterära Nobelpriset har småningom blivit ett litterärt pris på ett helt annat sätt än det kunde se
ut från Paris' horisont 1959 eller från Oklahomas 1967. Det närmaste man kommer en äldre tids idealistiska inriktning är hyllningen till de stora konstnärskap som präglas av kompromisslös "integritet" i gestaltningen av människans villkor.
Också i mindre extrema fall än Becketts och Celas sökte man förlika
en påfallande svartsyn med den nobelska föreskriften. Eugenio Montale, 1975 års pristagare, framträder i Österlings tal som "en funda2.46

mental pessimist på den klassiska linjen från Leopardi". Men denna
pessimism kunde tolkas som "en djupt lagrad, rationell insikt med
bibehållande av den kritiska rätten att både fråga och trotsa". Resignationen rymmer på det sättet "en gnista förtröstan om livets drift att
gå vidare, övervinna de hopade hindren". En liknande förståelse uppbådar Gierows tal till följande års pristagare, Saul Bellow. Dennes
antihjältar är offer för oupphörliga besvikelser, födda till nederlag
utan ände — men likväl hjältar eftersom de "aldrig ger upp det värdenas rike, där människan blir mänsklig". "Sanningen skall fram" i Bellows skarpa kulturanalys men till sist är han ändå en "trots-allt-optimist", "en människovänlighetens oppositionsledare".
Sådana argument har en smak av diplomati. Det är försök att slussa
en beundrad författare förbi svårigheterna i ett testamente man inte
kan helt enkelt desavouera. Den större generositeten i tolkningen av
Nobels vilja kan kräva en och annan urskuldande formel.

Punkt två i rekommendationen från 1967 års symposium tar fasta
på "a new care for poetry" i Akademiens pristagarval efter den tidigare massiva dominansen för prosan och förordar att man går vidare på den inslagna vägen. Romanförfattarna borde vänta på sin
tur i det bakre ledet och ytterlig restriktivitet iakttas visavi författare utanför det skönlitterära området. Som framgår av det föregående har besläktade värderingar arbetat sig fram inom Akademien under en längre tid. Ännu under 30-talet kunde man sorgset kommentera svårigheterna att ge poeterna erkännande. I efterkrigstidens
pristagarlista kommer dessa tätt. Åren 1971-80 och 1990-96 är de
rentav fler än prosaisterna. Allmänt sett kan man tala om en balans
av helt annat slag än tidigare. Så långt som till att programmatiskt
föredra en poet, i andra hand söka en dramatiker och först i tredje
hand välja en romanförfattare har kommittéoch akademi dock aldrig siktat. Det goda symposiet förbiser för övrigt att den stora poesin kan återfinnas också mellan en romans pärmar; den insikten
skymtar ändå hos en av deltagarna som kallar Doktor Zjivago "a
poet's novel" (Vlach i en försynt polemik mot att prismotiveringen
placerat in Pasternak i den stora ryska episka traditionen). Men
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också i en rad andra prosaverk som förnyat berättartraditionen —
från Der Steppenwolf till Cien apos de soledad — är det en poets vision som träder fram. Flera av efterkrigstidens romandiktare på
Nobellistan är av det slaget.
Ifråga om författare utanför skönlitteraturens område har vi noterat en stark återhållsamhet redan hos 20- och 30-talens Nobelkommitte. Den ligger bakom det uteblivna priset till bland andra
Croce. Belöningen av Bergson var Akademiens beslut, mot kommittens rekommendation. Det finns i det följande en viss opinion
för sådana pris, så minoritetsförslaget Huizinga 1939 som får stöd
av Selma Lagerlöf som tycker att historikerna "varit väl mycket tillbakasatta", som hon skriver till Hallström (19.10). De två prisen till
Russell 1950 och Churchill 1953 går sådana önskningar till mötes.
Men de är de sista i sitt slag. Litteraturpriset framstår sedan snart ett
halvsekel som ett rent skönlitterärt pris, även om Akademien ingalunda avhänt sig möjligheten att belöna "även andra skrifter, vilka
genom form och framställningssätt äga litterärt värde".
De två följande punkterna i "petitionen" är egentligen två aspekter av en och samma pragmatiska tanke (en pragmatism som ligger
redan i förslaget att promovera poeten som saknar "all but an odd
quixotic publisher for escort to his audience"). Den första innebär
att Svenska Akademien skulle göra oftare vad den ibland har gjort
så bra: bemöda sig att upptäcka författare utanför stormakternas
och de gängse diplomatiska språkens område. Det har varit till fördel för den vanlige läsaren att domarna varit omedelbart i stånd att
känna igen ett dussin skandinaviska pristagare som man på andra
håll annars kanske inte fått möta. Men det har, heter det, också varit
till nytta att de sträckt sig till att erkänna författarna från Chile,
Grekland, Polen, Israel och Jugoslavien.
Den andra aspekten av den pragmatiska ickn formuleras så:
"Only with hesitation and restraint should the Academy endorse a
writer already widely recognized and rewarded." En äldre mästare
borde kanske krönas bara när hans livsverk inte fått sitt berättigade
erkännande (liksom när han tillhör ett mindre språkområde): "If
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the judges miss a man in his best years, let them stay away afterwards, as they stayed away from Hardy." En sådan ordning, som
avstår från några av de firade mästarna och satsar på yngre, kunde
resultera i en lista som efter 50 år låter mindre storslagen än den
nuvarande och rentav leda till fler misstag:
But there is such a thing as a fertile mistake. To canonize the already
canonized fertilizes no one. Whereas the mistaken election of a writer
from an obscure culture, or of an innovatory young writer who eventually fades, may lead to controversy, to creative imitation, to analysis, to
fresh departures and penetrations... The new mistakes may be more fertile than the old.
Flemings inlägg föregående år hade samma andemening. Med undantag för Yeats, möjligen också för O'Neill, Camus och Sartre, har
ingen författare uppfångats medan kurvan ännu var uppåtgående.
Bara sju har fått sitt erkännande före femtio. Akademien har velat
vara säker på pristagarens slutliga ställning:
But this is quite simply a violation of Nobel's entire purpose. He wanted to recognize the most impressive recent book, not to set the seal
upon the work of a lifetime or to reward the capacity for literary and
physical endurance.
Som det nyttigaste experiment man kunde företa med litteraturpriset utpekar Fleming utvägen att gå tillbaka till Nobels uttryckliga
avsikt att hedra en ny bok snarare än ett livsverk. Med lite olika argumentering kommer 1966 och 1967 års revisioner på det sättet till
samma lösning, båda i medvetande om den ökade risktagning en
satsning på yngre begåvningar skulle innebära.
En pragmatisk policy som i mycket liknar den här skisserade linjeras som vi sett upp av Gyllensten ett par år senare för att vinna
terräng under 70-talet och få ett genombrott 1978. Där återvänder
tanken att man skall försöka upptäcka betydande författare utanför
allfarvägarna. En viktig och välmotiverad skillnad är dock att man
nu inte talar om stormakter och andra; priset tänks ge stöd åt "ett
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otillräckligt uppmärksammat språk- eller kulturområde" (1971),
vilket inkluderar såväl Elytis som den i USA bosatte Singer. Men
även det andra förslaget återkommer i viljan att se priset som en "insats eller satsning", "innebärande ett visst risktagande, till främjande av ett författarskap som ännu kan främjas" (1969). Ickn tar också
nu stöd i Nobels intentioner, denna gång i avsikten "att icke blott
belöna redan utförda prestationer utan lika mycket att skapa goda
möjligheter för fortsatta arbeten och vidareutveckling av 'de lovande anlagen" (1971).
Gyllenstens förslag ser onekligen ut som ett raskt och energiskt
svar på 1966 och 1967 års kritiska appeller. Något direkt samband
har jag dock inte kunnat finna. Det rör sig ju i själva verket om en
målsättning som varit på väg länge, med tidiga uttalanden av Hjärne, Heidenstam, Böök, Österling och Siwertz, och som redan manifesterats i flera val. Att det blev just Gyllensten som gav det väl
förberedda programmet dess distinkta form är naturligt utifrån
hans tidiga skolning i pragmatiskt tänkande och de många uttryck
ideer av det slaget redan sökt sig i hans författarskap.
Som exemplifierats i kapitel VI uppfattades och uppskattades
den nya linjen i pristagarvalen på skilda håll i internationell press.
Representativ är den anförda reflexionen i Le Monde 1979: Vad tjänar det till att slå in öppna dörrar genom att ge priset åt internationella bästsäljare? World Literature Today understryker 1981 att litteraturpriset inte bara är avsett som ett eko och en bekräftelse av
popularitet — det kan också försöka peka ut talanger som ännu inte
erkänts av flertalet av världens läsare och kritiker: "It may educate
the many as it celebrates the one." (William Riggan.) Såväl förskjutningen i Akademiens praxis som den internationella responsen
tycks däremot ha gått George Steiner förbi. Akademien borde, finner han aningslöst, sätta en ära i att göra "upptäckter": "What great
virtue is there in acclaiming that which is already of global renown?"
Till sist får man likväl från 2001 års horisont ställa frågan om de
pragmatiska intentionerna förverkligats fullt ut. En rad "upptäck2.50

ter" har otvivelaktigt gjorts. Flera internationellt förbisedda författarskap och regioner har lyfts fram och ställts inför "den vanliga
läsarens" ögon. På en punkt har ambitionen visat sig svårare att genomföra. Det gäller "satsningen" på "ett författarskap som ännu
kan främjas" — med det "risktagande" detta innebär. De storheter
sökarljuset fångar in har gärna varit seniorer, sådana som Aleixandre, Singer, Canetti, Seifert och Paz. Att pristagarna från de
mindre språkområdena måste bli sådana "Old Masters" var dock
något som redan förslagsställarna från 1967 förutsåg. I senare tid är
det närmast valen av Soyinka och Brodsky — vid den aktuella tidpunkten femtiotvå respektive fyrtiosju år gamla — som svarar mot
ambitionen att gå ner i åldrarna. Något slags "satsning" eller "risktagning" är det likväl inte fråga om i någotdera fallet.
En väsentlig svaghet är att söka i det internationella förslagssystemet som på många håll tenderar att nominera de inte bara väletablerade utan högst rangordnade diktarna inom sitt område och hålla tillbaka förslag gällande yngre begåvningar i stark utveckling. En
konsekvens skulle bli att Nobelkommitten nödgades intensifiera
sina egna undersökningar av den framväxande litteraturen i skilda
väderstreck. Det skulle ställa ännu större krav på ett rikt utbyggt
kontaktnät och snabb rapportering. Svårigheterna är avskräckande.
Likväl vore mycket att vinna här, i någon mån för prisets renomme
men framför allt för litteraturens del. De tidiga upptäckter som då,
vore möjliga skulle vara både i Nobels anda och i linje med de värderingar som dominerat en senare tids arbete med litteraturpriset.
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Förteckning över pristagarna

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922

Sully Prudhomme, Frankrike
Theodor Mommsen, Tyskland
Bjfarnstjerne Bjornson, Norge
Frederic Mistral, Frankrike
Jose Echegaray y Eizaguirre, Spanien
Henryk Sienkiewicz, Polen
Giosue Carducci, Italien
Rudyard Kipling, Storbritannien
Rudolf Eucken, Tyskland
Selma Lagerlöf, Sverige
Paul Heyse, Tyskland
Maurice Maeterlinck, Belgien
Gerhart Hauptmann, Tyskland
Rabindranath Tagore, Indien
Reserverat (fonderat 1915)
Reserverat
1915 års pris: Romain Rolland, Frankrike
1916 års pris: Verner von Heidenstam, Sverige
Karl Gjellerup, Danmark
Henrik Pontoppidan, Danmark
Reserverat (fonderat 1919)
Reserverat
1919 års pris: Carl Spitteler, Schweiz
1920 års pris: Knut Hamsun, Norge
Anatole France, Frankrike
Jacinto Benavente, Spanien
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1923
1924
1925
1926

William Butler Yeats, Irland
Wiadyslaw Stanislaw Reymont, Polen
Reserverat
1925 års pris: George Bernard Shaw, Storbritannien
1926 års pris reserverat
1927
1926 års pris: Grazia Deledda, Italien
1927 års pris reserverat
1928
1927 års pris: Henri Bergson, Frankrike
1928 års pris: Sigrid Undset, Norge
1929
Thomas Mann, Tyskland
1930
Sinclair Lewis, USA
1931
Erik Axel Karlfeldt (postumt), Sverige
1932
John Galsworthy, Storbritannien
1933
Ivan Bunin, statslös, bosatt i Frankrike (född i Ryssland)
1934
Luigi Pirandello, Italien
1935
Reserverat (fonderat 1936)
1936
Eugene O'Neill, USA
1937
Roger Martin du Gard, Frankrike
1938
Pearl Buck, USA
1939
Frans Eemil Sillanpää, Finland
1940-43 Prisen fonderade
1944
Johannes V. Jensen, Danmark
1945
Gabriela Mistral, Chile
1946
Hermann Hesse, Schweiz
1947
Andre Gide, Frankrike
T.S. Eliot, Storbritannien
1948
1949 Reserverat
1949 års pris: William Faulkner, USA
1950
1950 års pris: Bertrand Russell, Storbritannien
1951
Pär Lagerkvist, Sverige
Frankois Mauriac, Frankrike
1952
Winston Churchill, Storbritannien
1953
Ernest Hemingway, USA
1954
Halldior Kiljan Laxness, Island
1955
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1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Juan Ramön Jimenez, Spanien (bosatt i Puerto Rico)
Albert Camus, Frankrike
Boris Pasternak, Sovjetunionen (tvingad avböja priset)
Salvatore Quasimodo, Italien
Saint-John Perse, Frankrike
Ivo AndriC, Jugoslavien
John Steinbeck, USA
Giorgos Seferis, Grekland
Jean-Paul Sartre, Frankrike (avböjde priset)
Michail Sjolochov, Sovjetunionen
Samuel Agnon, Israel
Nelly Sachs, Tyskland (bosatt i Sverige)
Miguel Angel Asturias, Guatemala
Yasunari Kawabata, Japan
Samuel Beckett, Irland
Alexander Solsjenitsyn, Sovjetunionen
Pablo Neruda, Chile
Heinrich Böll, Förbundsrepubliken Tyskland
Patrick White, Australien
Eyvind Johnson, Sverige
Harry Martinson, Sverige
Eugenio Montale, Italien
Saul Bellow, USA
Vicente Aleixandre, Spanien
Isaac Bashevis Singer, USA (född i Polen)
Odysseus Elytis, Grekland
Czeslaw Milosz, USA och Polen
Elias Canetti, Storbritannien (född i Bulgarien)
Gabriel Garcia Mårquez, Colombia
William Golding, Storbritannien
Jaroslav Seifert, Tjeckoslovakien
Claude Simon, Frankrike
Wole Soyinka, Nigeria
Joseph Brodsky, USA
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1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
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Naguib Mahfouz, Egypten
Camilo Jose Cela, Spanien
Octavio Paz, Mexico
Nadine Gordimer, Sydafrika
Derek Walcott, St. Lucia
Toni Morrison, USA
Kenzaburo Oe, Japan
Seamus Heaney, Irland
Wislawa Szymborska, Polen
Dario Fo, Italien
Jose Saramago, Portugal
Giinter Grass, Tyskland
Gao Xingjian, Kina (bosatt i Frankrike)

Appendix

SECRETARY- GENERAL

8 July 1961

Dear Anders,
It was kind of you to write. 1 sent you Steinbeck's
new novel, first of all because I really regarded it in most
respects as a very perfect little piece of story-telling,
entertaining but with great mastery of form, an incredibly fine
ear for nuances of the language of this part of the world, and
an unusual ability to raise very serious issues in an everyday
form, which is in a most modern sense classical. The book is
deceptively "light", but from my point of view very likely to
last -- indeed more so than those of Sinclair Lewis, with
which it might be compared. If Steinbeck manages to maintain
the same standard in his next work, which is said to cover his
recent experiences in the Middle-West, I would certainly consider
his name as a most interesting one from our viewpoint.
Looking at the candidates you mention, I would of course
not wish to add Steinbeck's name to the rest this year, as you
see from what I have just said.
On the other hand, I would, for my part, wish to exclude
now also the name of Graham Greene. His latest novel is very able
but to the point of being glib

mixing religion, sex and unrest

in the Congo with lepers in a way which strikes me as a somewhat
cheap English version of Bernanos plus Conrad. Has he really ever
got back to his standard from "Brighton Rock"? With all due respect

Mr. Anders asterling
Swed:sh Academy
Stockholm
Sweden
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for the craftsmanship, I find it difficult to regard him as
being of the proper class (that is of course even more true
of Durrell, with his over-rated baroque style and his fornval
acrobatics covering an interesting temper but a very limited
approach).
I would be quite happy with Andrid, although I cannot
regard him as a novelist of the very first class, good though
he is, especially in "The Bridge on the Drina"; the main
argument for him is that he is good enough and that we could not
get a better name from that part of the world.
In the present perspective, it seems obvious that Forster
can claim a much greater artistic achievement than Andrit. But
his age is a bed drawback, especially as it was so long since he
gave any signs of serious activity. I saw him a couple of years
ego and then he was sprightly enough, but I understand from
Cambridge friends that he may have gone seriously dovnhill and
we should diacreetly check on his health before going further.
In my view, a prize to him would repair an earlier mistake, but
it may be a bit difficult to justify just now.
Looking over the literary map and re-reading the list of
candidates, I must confess that I find the situation a bit disconcerting. In the U.S. you have Steinbeck and of course Frost
as potential candidates. In Latin America, with great hesitation,
Neruda. In England, practically nobody of a reasonable age,
although Auden might become a possibility. France seems to ©e for
the time being to be a bit out of competition. And so is Italy,
although also this latter country still has some names which are
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quite interesting. In Scandinavia, there is of courne Isac Dinesen
and -- in my view

Sandemose. But not very much more for the

moment. Finally, I have made a solid effort, with all the contacts
and channels I have, to cover the Asian ground. It seems obvious
that India at present has nobody of the proper class, and although
I rend thoroughly a wide range of Japanese, they have not convinced
me, Nishima striking me as the most interesting one but somewhat
untried (if you have not rend "The Tåmple of the Golden Pavillon",
I would like to send it to you).
Life would be a lot easier if the Academy had not -- like I
myself as regards the Secretariat -- to keep in mind "geographical

distribution"!
As you say, I shall not be able to come home this Summer.
I regret it very much. This deprive s me of a chance to talk over
Novel questions with you - and to show you Backakra, as I would
have liked to do. Bit why don't you make an excursion there
yourself: you can get a guide and the keys at Nortenssons
Antikvitetshandel" in Ystad.
Excuse my writing in English, but in order to get a letter
to you without too much delay, I had better dictate it, as time
remains rather short. And when I dictate I have to adjust myself
to available possibilities.

Dag Hammarskjold

Käll- och litteraturhänvisningar

Huvudkällor för detta arbete är Nobelkommittens utlåtanden med
bilagda särskilda yttranden, förslagsskrivelser (och listor över inkomna förslag) samt sakkunnigutlåtanden. De återfinns alla liksom
kommittens mycket sparsamma protokoll i Svenska Akademiens
Nobelkommittes arkiv.
De femtio första årens förslagslistor och kommitteutlåtanden utges samtidigt med denna studie i en bok med titeln Nobelpriset i litteratur, Nomineringar och utlåtanden 1901-1950, I—II. Den publiceras i Akademiens regi med Bo Svensen som redaktör. Hans utförliga inledning utgör en väsentlig komplettering av min framställning med dess inriktning på kriterier och värderingar snarare än på
arbetssättet.
Korrespondensen akademiledamöterna emellan finns, där ej annat anges, i Svenska Akademiens arkiv. Härtill kommer en rad
brevsviter på andra bibliotek. Carl David af Wirsens brev till Gottfrid Billing finns på Lunds universitetsbibliotek liksom Fredrik
Bööks brev till Esaias Tegner d.y. och Anders Österlings brev till
Per Hallström 1945 och Martin Lamm 1947. Där finns också Sven
Hedins brev till Hallström 1941, Selma Lagerlöfs brev till samme
adressat och Dag Hammarskjölds brev till Hjalmar Gullberg. Österlings brev till Nils Ahnlund, Erik Lindegren och Bertil Malmberg återfinns på Kungl. biblioteket liksom Karl Ragnar Gierows
brev till Bo Bergman, Pär Lagerkvist och Lindegren samt Dag
Hammarskjölds brev till Lagerkvist, Lindegren, Sten Selander och
(i ett par kopior) Österling. Där finns också en kopia av ett brev från
Lindegren till Österling och ett koncept till ett brev från honom till
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Henry Olsson liksom Olssons brev till Bergman och Lindegren.
Föreskrifterna citeras efter Nobelstiftelsens grundstadgar, Stockholm 1900 och 1980, talen över pristagarnas produktion vid Nobelfesten efter de årliga volymerna i serien Le prix Nobel, Stockholm,
för senare tid (då den svenska texten inte längre återges) efter rnanus/manuskopia i Svenska Akademiens arkiv. För tidningsmaterialet utnyttjas — utom presslägg och mikrofilm på Kungl. biblioteket
— klippsamlingarna i Svenska Akademiens och Nobelstiftelsens arkiv.
Med hänvisningen "Strömberg" avses Kjell Strömbergs inledning till i sammanhanget aktuell pristagares volym i serien La collection des prix Nobel de litt&ature, Editions Rombaldi, Paris
1960-71 ("La 'petite histoire' de l'attribution du prix Nobel").
Vid citering av äldre litteratur har stavningen normaliserats. För
tydlighetens skull har boktitlar kursiverats även inne i citat.
Det finns en rad skilda verk som presenterar de litterära pristagarna
och ger en betydande del av receptionshistorien, t.ex. Die Litera-

turpreisträger: Ein Panorama der Weltliteratur im 20. Jahrhundert
(utg. Gertraude Wilhelm), 1983, och Helmer Långs De litterära
Nobelprisen, 1984. De har i regel inte mycket att säga om processen
fram till valet av pristagare. Mitt arbete Det litterära Nobelpriset,
Principer och värderingar bakom besluten, Stockholm 1986, är av
naturliga skäl den enda större studie som tecknar prisets inre historia med stöd i dokumenten. (Boken finns också på franska, tyska,
engelska, kinesiska och grekiska.) Tidigare föreligger ett par smärre
framställningar av vikt, Anders Österlings historik "The literary
prize" i volymen Nobel. The Man and his Prizes (Stockholm 1950,
senaste upplagan 1972; den citeras här efter författarens svenska
manus, "Nobelprisen i litteratur", som finns i Akademiens arkiv)
samt Lars Gyllenstens The Nobel Prize in Literature (1978; på
svenska året därpå). Ett monumentalt arbete som ägnar en längre
framställning åt den idehistoriska bakgrunden till Akademiens beslut är Torgny Segerstedts Svenska Akademien i sin samtid, En id&
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historisk studie, här närmast del III som täcker åren 1886-1936.
För tolkningen av begreppet "idealisk" bör främst hänvisas till
Elias Bredsdorff, "Vad menade Nobel med uttrycket 'i idealisk
rigtning'?", BLM 33 (1964), där Brandes' uppgift återges, Knut
Ahnlunds Diktarliv i Norden, Uppsala 1981 (särskilt s. 254ff), och
Sture Allens "Topping Shakespeare?, Aspects of the Nobel Prize
for Literature", For the forum "Creativity toward the 21st century",
Tokyo and Sapporo 1996, som utgår dels från handskriften, dels
från tidens språkbruk.
I senare tid har tillkommit flera framställningar som bygger på
mitt arbete av 1986. Dit hör ett avsnitt i Bo Svensåls bok Svenska
Akademien från Gustaf III till våra dagar (1998; på engelska 2000),
ett längre parti i Burton Feldman, The Nobel Prize (2000) — som
utnyttjar den amerikanska utgåvan The Nobel Prize in Literature,
A Study of the Criteria behind the Choices (G.K. Hall & Co., Boston 1991) — samt ett avsnitt i Neighbouring Nobel, The History of
Thirteen Danish Nobel Prizes, Aarhus 2001.

I. Tronen, altaret och familjen (1901-12)
Grundligare än i detta kapitel behandlas den första epoken i litteraturprisets historia i Henrik Schiicks Anteckningar till Svenska
Akademiens historia, V, Svenska Akademien och litteraturen 19011912, utg. Bo Svensål (Svenska Akademiens handlingar från år
1986, del 24 (1997), tr. 1998).
Den intellektuella miljö där Wirs&I har sina rötter tecknas i första hand av Torgny Segerstedt i det nyss anförda arbetet Svenska
Akademien i sin samtid, III. Väsentliga bidrag ger också Christer
Westling i sin avhandling Idealismens estetik, Nordisk litteraturkritik vid 1800-talets mitt (Uppsala 1985). Med en term som skymtar
också i min framställning kallar han epoken mellan 1830 och 1870,
alltså mellan romantik och realism, för "idealrealismens" tid. En av
dess viktigaste företrädare är den norske estetikern Lorenz Dietrichson, som uppträdde som målsman för "signaturpoeterna" —
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bland vilka Wirsen och Snoilsky återfinns. Örjan Lindberger har,
sannolikt med all rätt, velat se det teoretiska fundamentet för Wirsåls kritik "i den idealistiska estetiken, främst Vischers" (Ny illustrerad svensk litteraturhistoria, III, Stockholm 1956, 508).
Väsentliga bidrag till bilden av Wirsen och hans tid ger också
Svante Nordin i Den boströmska skolan och den svenska idealismens fall, Lund 1981, Sven-Erik Liedman i Att förändra världen —
men med måtta, Det svenska 1800-talet speglat i C.A. Agardhs och
C.J. Boströms liv och verk (Stockholm 1991) och Alf Kjellen i Bakom den officiella fasaden, En studie över Carl David af Wirs&ks personlighet (Stockholm 1979); citatet från Kjellens arbete återfinns på
s. 167. För Carl Rupert Nybloms del kan också hänvisas till Thomas Olsson, Idealism och klassicism, En studie kring litteraturhistoria som vetenskap under andra hälften av 1800-talet med utgångspunkt i C.R. Nybloms estetik (ak. avh. Göteborg 1981); jfr
Lars Gustafssons recension i Samlaren 1981.
F.T. Vischer återges efter hans Aesthetik oder Wissenschaft des
Schönen, särskilt del I, Reutlingen & Leipzig 1846 (s. 54), och 111:2,
Stuttgart 1857 (ss. 1191ff, 1211, 1315 och 1472f0; av intresse har
också varit III:1, 1851, ss. 22ff och 51ff.
För affären Tolstoj kan hänvisas till Karl Ragnar Gierows mycket klarläggande streckare "Tolstojs Nobelpris", Svenska Dagbladet
31.12.1965. Bland andra separatstudier må nämnas Gunnar Ahlström, "Selma Lagerlöf får Nobelpriset", Lagerlöf-studier utgivna
av Selma Lagerlöf-sällskapet 2 (1960), och Carl Fehrman, "Georg
Brandes och det uteblivna Nobelpriset", Nordisk Tidskrift 60
(1984) nr 5.
Citatet från Leopold: Inträdestal hollet uti Svenska Academien
den XXI junii MDCCLXXXVI af Bibliothekarien Carl Gustaf
Leopoldt, Stockholm 1786, 23.
Diskussionen mellan Hans Forssell, Carl Gustaf Malmström
och Wirsen återges efter Svenska Akademiens dagbok 6.5 och
13.5.1897 (Svenska Akademiens arkiv).
Wirsens brev till biskop Rundgren citeras efter Kjellen, s. 12,
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hans brev 1889 efter densamme, s. 153. Hans ord om Boström 1912
anförs efter Nordin, s. 22f. Wirsens avhandling 1866 har titelnJem-

förelse mellan Vischers och Zeisings åsigter om det humoristiska;
citatet står på s. 30.
För Nybloms och Odhners relation till Boström: Nordin, ss. 42
och 45.
Kjellens ord om Wirs&is ambivalens: s. 167.

II. Neutralitetspolitik
11912 års kommitteutlåtande förs pennan av Hans Hildebrand,
som under några månader efter Wirsens död 1912 fungerar i dennes
båda kapaciteten.
Utöver tidigare nämnda, övergripande arbeten bör särskilt nämnas Knut Ahnlunds "Ett delat Nobelpris", en briljant essä om priset till Karl Gjellerup och Henrik Pontoppidan i hans Diktarliv i
Norden (1981). Se vidare den utförliga dokumentationen i det
nämnda arbetet Neighbouring Nobel, Aarhus 2001, kap. 5.
Här bör också anföras Walter Baumgartners uppsats "'Segen der
Erde' im Kampf gegen den 'Bolschewismus der Poesie'. Knut
Hamsun und der Nobelpreis", Zeitschrzft fur Literaturwissenschaft
und Linguistik, Heft 107, Thema: Nobelpreis, 1997. Baumgartner
ger små porträtt av kommittens ledamöter den aktuella tiden. För
Harald Hjärne se Eli Heckschers koncisa presentation i Svenska
män och kvinnor, III, Stockholm 1946 (med hänvisningar till författarens utförligare framställningar i ämnet) samt Nils Elvander, Ha-

rald Hjärne och konservatismen, Konservativ idédebatt i Sverige
1865-1922, ak. avh. Uppsala 1961.
III. "Vidhjärtad humanitet" (1920-talet)
Begreppet "den stora stilen": Novalis' Schriften, ed. J. Minor, Jena
1907, 116. — Nu har ju Peri hypsous fått en särskild roll i den expressiva poetik som bryter igenom i romantiken, där "den stora stilen"
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alltså blir till "ekot av en stor själ" (jfr Inge Jonsson, Idår och teorier om ordens konst, Lund 1971, 27 och 102). Den aspekten synes
inte vara av någon betydelse i vårt sammanhang.
Per Hallströms ord om Goethes "senare monumentala stil" återfinns i hans Essayer, Stockholm 1917, 42.
Gunilla Bergstens omdöme om Thomas Manns Der Zauberberg:
Litteraturens världshistoria, X, Stockholm 1973, 389. Vad jag i det
följande syftar på är traditionen från Sternes Tristram Shandy över
Goethe och romantikens varianter av Wilhelm Meister till Thomas
Mann och den sentida romanen.
Bland separatstudier över valda och försummade må nämnas
Gösta Werners dokumentation "Hugo von Hofmannsthal und der
Nobelpreis", Hofmannsthal-Blätter 28 (1983). Werner synes mena
att Nobelkommittens diskussion 1927 sätter punkt för kandidaturen. Ett brev från Karlfeldt till Tegner 5.11.1927 visar dock hur diskussionen "i sista stund" återupptagits; själv är han "ganska ledsen.
däråt". Att kandidaturen kom upp "vid de sista valöverläggningarna" men inte gav något resultat rapporterar han också till Bildt 11
november.

IV. "Den vanliga läsaren" (1930-talet)
För bilden av Fredrik Bööks hållning dessa år kan hänvisas till Tomas Forsers Bööks 30-tal, En studie i ideologi, ak. avh. Göteborg
1976, och Svante Nordin, Fredrik Böök, En levnadsteckning,
Stockholm 1994. Anders Österlings syn på epoken återfinns i hans
Minnets vägar, Stockholm 1967.
Hur Hjalmar Hammarskjöld i yngre år var "en 'högst medveten
boströmian" och antagligen bevarade den livshållningen under
hela sin levnad poängteras av Torgny Segerstedt (III, 287).
Den långa diskussionen kring Johannes V. Jensen — som fick priset först 1944 — dokumenteras ingående i det nämnda arbetet
Neighbouring Nobel, Aarhus 2001, kap. 6.
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VIII. "Den politiska integriteten
Hallströms "Meddelande från sekreteraren" 27.10.1939 finns i
dossiern "Brev till Tor Andrx" på Uppsala universitetsbibliotek.
Selma Lagerlöfs definitiva votum lämnas i brev till Hallström
2.11.1939.

X. Priset i kritisk belysning
För en preliminär bild av pressmottagandet kan hänvisas till Gunnar Ahlströms och Kjell Strömbergs introduktioner i La collection
des prix Nobel de littftature. En bild av den kritiska receptionen ges
helt naturligt också i de skilda biografiska framställningar som ägnats respektive pristagare.
De viktigaste översiktliga granskningarna återfinner man i Books
Abroad, senare förvandlad till World Literature Today, med början
i William F. Lamont, "The Nobel Prizes in Literature", i nr 25, Winter 1951. Under rubriken "What's wrong with the Nobel Prize?"
finns inlägg också i tidskriftens vårnummer 1951 av bl.a. Ludwig
Marcuse och Alfred Neumeyer.
Books Abroad 41 (1967), "Nobel Prize Symposium" (hänvisningen
"1967" avser detta symposium):
Herbert Howarth, "A Petition to the Swedish Academy"
Gene J. Barberet, "France and Belgium"
Theodore Ziolkowski, "German Literature and the Prize"
Richard B. Vowles, "Twelve Northern authors"
Manuel Durån & Michael Nimetz, "Spain and Spanish America"
Robert Vlach & Boris Filipoff, "The Slavic Awards and Some
Candidates"
Olga Ragusa, "Carducci; Deledda; Pirandello; Quasimodo"
Robert E. Spiller, "English, Anglo-Irish, and American Literature"
Albert Howard Carter, "Rabindranath Tagore"
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John E. Rexine, "Seferis"
Eisig Silberschlag, "Four Hebrew Writers"
Härtill kommer artiklar ägnade bl.a. potentialen i afrikansk, arabisk, kinesisk, indonesisk och japansk litteratur.
World Literature Today, Spring 1988, "The Nobel Prizes in Literature, 1967-87, A symposium":
Ivar Ivask, "Introduction"
John L. Brown, "Twenty years and two laureates: Francophone
Nobel Prizes, 1967-87"
E.J. Czerwinski, "For whom the bell tolls: The nationless"
Manuel Durån, "The Nobel Prize and Writers in the Hispanic
World. A Continuing Story"
Yoshio Iwamoto, "The Nobel Prize in Literature, 1967-87: A Japanese View"
Bernth Lindfors, "Africa and the Nobel Prize"
William Pratt, "Missing the Masters: Nobel Literary Prizes in English, 1967-87"
Gila Ramras-Rauch, "The Nobel Prize: The Jewish/Hebraic Aspect"
George C. Schoolfield, "Might-Have-Beens: The North and the
Nobel Prize, 1967-87"
A. Leslie Willson, "The German Quandary"
Dessutom ägnas den arabiska litteraturen i förhållande till litteraturpriset en översikt av Roger Allen, som slutar med en plädering
för den författare som i själva verket skulle utses några månader
senare. Också två översikter av "might-have-beens" finns med; de
upptar kandidater från de indiska litteraturerna (Syed Amanuddin)
och det luso-brasilianska området (Ricardo Reis).
Någon övergripande auktoritativ värdering av det slag som publicerats i Books Abroad och World Literature Today finns ännu inte
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för det senaste decenniets del. Det närmaste man kommer en sådan
granskning är det litterära avsnittet i Burton Feldmans The Nobel
Prize, en framställning som sträcker sig fram till tryckåret 2000.
Feldmans genomgång kan dessvärre inte på något sätt mäta sig med
dem som gjordes av 1969 och 1988 års komparatister. Och därmed
avser jag inte bara draget av kverulans utan också en rad felaktigheter. Han kan exempelvis placera Polens nationalskald Adam
Mickiewicz (död 1855) bland de förbigångna i samma generation
som Zbigniew Herbert och "Tadeus Resewicz" [sic]. Hans kritik
blir därför gärna mer bitter än drabbande. Han finner dock att priset "has indeed changed greatly and for the better": "At least in the
last three decades, the awards have kept a high standard" (s. 113).
För de tidigare skedenas del lyfter han med skäl fram 1949 års pris:
Faulkner's award was one of the Nobel's finest moments: they actually
picked a writer who had been dismissed in the United States and Britain
as perverse, grotesque, impenetrable, or a mere regionalist, and most of
his books were out of print. The New York Times derided his prize: "Incest and rape may be common in Faulkner's Jefferson, Mississippi, but
they are not elsewhere in the United States. (S. 94.)

Intressant ur svensk synpunkt är observationen av Harry Martinsons stigande rykte:
Harry Martinson's epic poem Aniara is a haunting masterpiece of humans leaving the earth as the space age begins; perhaps Martinson lacks
the international fame he deserves because the list's general Scandinavian mediocrity makes him suspect.
Det specialnummer (Heft 107) av Zeitschrift fiir Literaturwissen-

schaft und Linguistik 1997 som tar upp några sentida pris, dem till
Soyinka, Gordimer och Morrison, rymmer också en originell uppsats av Wolfgang Klein, "Nobels Vermächtnis, oder die Wandlungen des Idealischen" (som utgår från mitt arbete Der Nobelpreis fur
Literatur, Prinzipien und Bewertungen hinter den Entscheidungen,
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1988). Klein uttrycker re2.71

spekt för de ansvarigas omtänksamhet och redbarhet. Dessa har sin
särskilda synvinkel och sina egna måttstockar men försöker säkerställa och grunda sina beslut så väl som det någonsin går. Det är
svårt att föreställa sig att någon kunnat göra det på ett mer redbart
sätt ("dafi irgendjemand dies hätte in redlicherer Weise tun können"). Men, tillägger han, de bryter konstant mot testamentets ord
och ande. I själva verket har varken Akademien eller dess kritiker
respekterat Nobels vilja. Man har på båda sidor siktat till de största
diktarna i stället för till dem som gjort mänskligheten den största
nyttan. Man borde ha frågat sig om ett verk är ägnat att minska de
mångas lidande och att öka de mångas glädje.

Sentida foton har tagits av:
Hans Hammarskjöld (Per Wästberg s.165)
Leif R. Jansson (Sture Allen s. 145)
Cato Lein (Kjell Espmark s. 165)
Ulla Montan (Kerstin Ekman s. 145, Lars Forssell och Östen Sjöstrand s. 165)
Ewa Rudling (Horace Engdahl s. 165)
Liitfi Özkök (Artur Lundkvist s. 144, Östen Sjöstrand s. 145)
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Personregister
Achmatova, Anna 150, 210, 237, 241
Adonis 128, 156, 160, 236
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