
konflikt skall hcarbctas for att
långa låsarens intresse. FJrfattaren
måste vid sidan av kånsla lor
ordens valOrer besitta en sårskild
sorts beråttarintelligens. Efter
många års hårt arbete uppnår så
forfattaren "auktoritet". Det skriv-
na pråglas då av naturlighet och
låtthet. Det kråvs en inre styrka
som bottnar i en i barndomen upp-
byggd integritet då den egna fanta-
sin hlivit lill mer hjå lp in medmån-
niskorna. De korta bitarna av åkta
prosa i den våldiga manushogen år
det gift som håller fdrfattaren vid
liv och lår honom att fortsåtta att
skriva. I benådade ogonblick fram-
tråder den fiktiva drdmmen och
han blir delaktig i den gudomliga
nåden. Dåremellan arbetar lorfal
taren modosamt på att polera och
bearbeta varje avsnitt tills de gloder
som guld.

Elter alt hr skrivit en synolsis
strukturerar forlattaren den avsed-
da informationen i olika kapitel.
Att hela planeringen loråndras un-
der arbetets gång år en annan his-
toria. Det viktiga år att inte ge upp.

Gardner framtråder ån som litte-
rår dvermånniska. yogi och fader-
lig litteraturprofessor. Trots sitt red-
liga tonfall, uttryckta uppriktighet
och entusiasm låter han aldrig rik-
tigt årlig. Hans framsta syfte år att
vårna om den klassiska fdrfattar-
myten. Han beråttar mer olika
hislorier om frirlattarskapet ån sii-
ger något om dess verklighet. På så
såtl blir boken mer en sjålvbekån-
nelse om de oli ka roller som nrdvas
i framvåxten av en lorlattarperson-
lighet ån en årlig redovisning av det
litteråra hantverkets va

ktrs

Niels PeterJuel Larsen Historien

om et mord 174 s København:

Tiderne Skifler 1985

En genre som tycks bli allt mer
populår år den som blandar fakta
och fi ktion: dokumentårromanen,
Be ryl Bainbridges ll'atson s Apolog,
och Kcnne Fanl: Utrike.rmini.srun
år ett par fårska exempel. liksom
produktionerna från den svenska
radioteaterns dokumentårredak-
tion.

Del år en genre som jag år
mycket fOrtjust i. kanske for att jag
aldrig hlir it helt tii från den nair a
forestållningen. att det som står att
låsa i en bok laktiskt har hånt i
verkligheten.

Niels Peter Juel Larsens Hitrorien
om et mord år en sådan dokumen-
tårroman. beråttelsen om Ole Pe-
dcrsen K domd och avråttad for
rånmord i København år 1840.

två kla

rrd uppråtthåller
befattning sedan

sjålvbiografiska anteckningar,
skrivna i fångelset. dels de anteck-
ningar som fdrdes av generalkrigs-
.tommissarien J V Neergaard un-
{er lcirundersokning oc/ råttegå ng.

\Beråttarperspektivef våxlar ro-
m{nen igenom från den ena kåll-
skri\en till den andrå. Mordet och

ren belyses pf så sått från två

hans hetsiga
kompromissl

trl 1L/ tlrl
Fdrfattaren utgår lrån två kåll-

skrifter: dels Ole Pedersens K:s

Men
att lr
na lnte å
missarie
en rent h
hans militå arriår ståckts av

emperament. hans

Samma
sanningssågande

som bringat

Svensk Ordbok Stockholm: Essel-

te Studium 1986 400.00 kr
I forfattarnotisen till min artikel
om Bruno Rizzi i senaste Bofråox
blev jag presenterad sonr "journa-
list" och "iddhistoriker". Vem har
kommit på den id6n? Journalist-
fcirhundet lorde hetacka sis fOr afi
få in en kalt hland hermeinerna.
och en av mina vånner bland
id6historikerna ringde uppr6rt upp
mig och påpekade - helt riktigt - att
jag inte ens lyckades tentera fdr 40

Poång.
Rått ska vara rått. Men samtidigt

måste jag ju erkånna att det år ett
problem vad man ska kalla sig. Hur
ma n ska tituleras. som del hette når
pappa var ung.

Jag år inte sårskilt fortjust i att
petas in i en låda - lådan f0r
"dittan" eller "dattan" vetenskap
eller profession.

Men jag har funnit en l6sning på
problemet.

På tåget mellan Lund och Mal-
md tråffade jag en gång en ung
man. M snackade fram och tillbaka
Han beråttade'att han var elektri-
ker. Och vad gjorde jag då? "Åh.
uhm" - jag lår det lika svårt varje
gång -'jag år intellektuell", kom
det utan att jag hann tånka på vad
lag sa.

Forst såg han ut som om han
skulle slå mig på kaften. Men så
tittade han beundrande på mig och
sa: "Det var fan, det harjag aldrig
hdrt någon djåvla akademiker kal-
la sig fon, det var strongt".

Sen gick vi på SJ-restaurangen
i Malmo och drack två starkdl. och
han presenlerade mig f<ir sina
kompisar.

Det visade sig att vi skulle med
samma flygbåt till Kopenhamn kl
23 på kvållen. Han kånde en tjej på
Heibergsgade. Jag foljde honom till
porten och han ringde på och
ldrsvann upplor trapporna.

Detta med olen. flygbåten och
tjejen har naturligwis inte med
historien att gora- Men min olust
att presentera mig som paleontolog
(som jag en gång lic:ade mig till).
som biolog (som danska staten har
anstållt mig som). eller som veten-
skapsteoretiker (som GOteborgs
universitetet har promoverat mig
till) sitter djupt i sjålen. Det blir
naturligtvis inte båttre av att bli
journalist eller idehistoriker. eller
sociolog, som Kommunfdrbundet
nyligen lade till min rad av pro-
fessionella identiteter.

Så vore det båttre att bli beteck-
nad som filosoL Jag låste nyliger.r
om en filosolsom skrev att han var
"en av dem som tar filosofin som en
lullmakt aft få lov att vara di-
lettant".

Han råddade mina framtida tåg-
resor. Dilettant låter båftre. betvd-
ligt båttre. ån båcle filosof 6ch
intellektuell. Om inte annat låter
det litet mer odmjukt - litet mindre
vårldsfdrbåttrare - och det vore
kanske ett såft att undgå att slippa
hli slagen på kåflen nåsta gångjag
moter en (mindre civiliserad) elek-
triker.

Från och med nu vill jag alltså
ofientligt deklarera mig som -
dilettanl.

Och nu kommer recensionen:
Den id6historiskt skolade låsa-

ren vet såkert vad en dilettant år?
Riktigt - ordet kommer från det
italienska dilettare (att fornoja. att
skånka glådje), som i sin tur har sitt
ursprung i det lalinska delecta ri. En
dilettant år således en person som
idkar konst eller vetenskap lor
nojes skull.

Den betydelse av ordet som
Svensk Ordbok forsdker prångla ut
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till svenska folket - nåmligen "per-
son som sysslar med ngt utan att ha
nodig sakkunskap" - år således inte
den ursprungliga.

Nu år SvensÆ Ordbok ingen dålig
hok. Jag anvånder den dagligen.
dagen fdr denna recension inbe-
rå[nad. Men detta prånglande med
moderna betydelser tycker jag inte
om. Det kan inte vara meningen att
jag ska beh6va gå till Nordisk
Fåmiljebok for losa etymologiska
problem. Svensk Ordbok undviker
nåmligen - ett tidens tecken? -
konsekvent att ange ordens ur-
sprung, t ex i grekiska eller latinska
lormer.

Kan det - hemska tanke - vara så
att fixeringen på databehandling
gjort språkvetarna ointresserade av
etymologi?

Eller ånnu vårre? Men tanke på
hrrr prolessionalismen hrett ul sig
och alltmer fonrångl gladjen från
de svenska akademiska hogborg-
arna. kan man i sina dystra stunder
ana en sammansvårjning. Att det
år det farliga ordet dilettant som år
den yttersta orsaken till den etY-
mologiska misåren. Att forskarna
på Språkdata i Goteborg i New-
speak-anda velat iortrycka just det-
la ords ursprunliga. och så mycket
skonare. betydelse. Och som i kon-
sekvens hårav. fOr att undanroia
spåren, undvikit alla ursprungs-
former.

I en sådan professionaliserad
akademiska vårld vill jag inte soka
min identitet. Dilettantismens vårld
år inte bara vackrare och mer
lorndjsam -- den år efter mitt
formenande också en rikare och
kunnigare vårld.

Thomas Sdderqvist

E F Schumacher Viigk'dning.fdr

vilst'fdrdo 2ll s Stockholm: Ra-

ben & Sjdgren 1986 148.00

E. F. Schumacher år vål rnest kånd
for sin bok Snall is beautiful.Denna
bok harjag inte låst men om den år
i samma stil som Vrigledning .fdr
tilst'fdrdu kan det inte varir någon
stdrre lorlust. Vtigledning Jbr vilse'
/unl,/ lir nirgol så anspråksfullt som
en "filosofisk kana eller guicle"
vilken vill "betrakta vårlcien och se

dcn som en helhct".
Bokens 211 siclor ågnas iit att

explikera cle enligt Schumacher
"Fyra Yttersta Sanningarna" om
vårlden. For det lorsta lir vårlden
ortlnad i en hierarkisk struktur:
Mineralriket. Våxtriket. Djurriket
och Månniskoriket. For det andra
år (len "yttersta sanningen" om
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kunskapens villkor "principen om
adcaquatio". Denna princip går ut
pii att varje kunskapsobjekt bara
kan existera visavi ett adekvat or-
gan lor perception av objektet i
lrå gr. Så t i l l exempel krår s r let vi ssa

kvaliteter hos mottagaren lor att en
samling av ljucl verkligen skall bli
till sk6n musik. På en mycket
srrrndliesande nivå år del vål inte
ir,ln ati"halla med Schumacher.
Når han emellertid borjar tala om
hjårtat. bokstavligen. år såtet 16r
sjllrmetlvetandet och tillika man-
niskanr fråmsta intellektuella or-
gan år clet tåmligen svårt att fOlja
med. Det finns också klara tenden-
\cr rill elilism r ad gåller månni-
skans kunskapsformåga.

F0r det treclje kan kunskap struk-
tureras i fyra falt vilka grol't kan
karaktåriseras som kunskap om
ens etren inre r årld. om andras inre
viirlcl. om hur man ter sig utifrån
och till sist hur andra (vårlden) ter
siu utilrån. Då det uåller att liira
kånnr sig slåh. sirt eFet inre. kartas
allt vacl modern psykologi. psyko-
analys osv på sophogen och vad
som gåller år en eklektisk soppa av
yoga. inclisk visdom och de gamla
kyrkofåderna (Augustinus och
Thomas av Aquino). Sjålva upp-
delningen av fålten år som mycket
annat i boken relativt vardaglig och
lite platt.

Den ljårde och sista "Yttersta
Sanningen" handlarom en distink-
tion mellan "konvergenta" och "di-
vergentl' prohlem. Som ell exem-
pcl pi ett "konvergenl" prohlem tarper pa ett Konvergenr proolem tar
Suhu macher prohlemet mc(l alt
f on'lrucra ctr tvåhjuligt lranrnort-
fr.re,lel stlrt ar månniskokralt. tn-
igt S. så produceras olika los-
ringar pir detta problem som allt-
ner liknar varandra tills den slut-
liga losningen. -c1 kel". presenteras.

Mcrl;rrr alltrå de "konvergenta"
problemcns Iosningar alltmer sam-
manstrålar oberoende av vem som
rignar sig åt dem så lorhåller dct .ig
omr ånt med cle ",livergenta- proh-
lemen. Som ett exempel på ett "di-
vergent" problem tar S. lrågan om
hrrr vi skrr uppfoslra r å ra harn ( som
om frågln elter Alice Miller inte
vore OM vi ska uppfostra dem?). En
.lel menlr all (lel måste linnas
auktoritet och disciplin annars kan
man aldrig låra sig något. FOr
andra gåller lrihet då upplostran
lramf6rallt innebår utveckling av
innchoende mojlighcter. Och nLr år
det enligt Schumacher så att om
något år hra så år merrv detta iinnu
båttre. Dårlor hamnar nu ovan-
st:ientle r:idgivar i ett clilemma dår
ingen hjlilp finns utom om man
soker sig till hOgre sfårer. "Den
vanliga logiken bryter samman".

Att något som år bra, vatten till
exempel. blir ånnu båttre ju mer det
finns eller konsumeras men att
man åndå begrånsar sin vatten-
konsumtion år inte skål nog att
håvda att den vanliga logiken kom-
mer till korta.

Ja det var alltså de "Fyra Yttersta
Sanningarna". De 2l l sidorna in-
nehåller något mer ån "blott" dessa.
Otaliga år citaten från Thomas av
Aquino. flerlaldiga år de plumPa
invåndningarna mol evolulions-
teorin. slindigl rngrips den "male-

rialistiska scientismen" (roten till
clet onda). Boken passar vål in i den
nyantllighet som med reaklionåra
lortecken tycks sticka upp sitt hu-
l.ud. Det finns ell par meningar i

dcnna bok som jag laktiskt håller
mecl om och det år i slutordet:
"Jordens rikedomar gor det mojligt
iltl livnåra hela månskligheten: vi
vet tillråckligt om ekologi for att lå
iortJen att hlomstrr: det linn. till-
iacklier med plats på jortlen och
tillråcklist med material for att alla
ska kunia lzi en låmplig bostad; vi
år lullt kompetenlil illl nroducera
rillricklist med lctrnodenheter så

att ingen-ska behova leva i misår.
framlorallt kommer i i då att inse,
att det ekonomiska problemet år ett
konvergent problem som redan
losts: vi vet tillråckligt om forsorj-
ningen och behOver inga våldsam-
ma. omånskliga, aggressiva tekno-
logier fdr det åndamålet. Detfnns
inget ekonomiskt problem och det
har i en mening aldrig funnits
rr å'tot.''

Dessa satser år symp;rtiska. foljer
inte alls av boken i ovrigt, k:rn åter-
finnas på annat håll samt kan
knappast motivera ett utlågg på 148
kronor.

lh Hult4n

Peter L. Berger & Hanslried

Kellner Soclolagi i ny tolkning205

s Stockholm Rahen & Sjogren

1986 148.00

Afde to forfattere til denne bog, der
i sin amerikanske udgave er fra
1981. er Peter L. Berger antagelig
den bedst ken.lle i Skandinarien.
især lra høgerne Inritation to sotio-
/op (1963. iv. overs. 1969) og The
sotial tonstrttttion of reali4, (da.
overs. 

'1972. 
sv. 1979). Temaet fra

hogen er.len motlcrne sociologis
rol-le i .let modcrne .amlund. he-
ly:t hredt og i en esslryistisk præget
lbrm me.l hin'vn til melo(lologiske
og vittenskabsieoretiske aspJkte..


