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LITTERATUR

 V arför är det så vanligt att författa-
re blir alkoholister? Det är den frå-
ga som Olivia Laing inledningsvis 

uppger sig vilja diskutera i sin nya bok The 
Trip to Echo Spring. Why Writers Drink. Nå-
got enhetligt svar kommer hon inte fram 
till, men hon ger oss en del iakttagelser 
som kanske skulle kunna sammanfogas 
till ett slags ofullständig symtombild. Frå-
gan är emellertid om symtombilden ba-
ra gäller författare och inte även, exempel-
vis, alkoholiserade brandmän eller floris-
ter. En annan och mer specifik fråga är om 
Laings funderingar äger giltighet för sprit-
dränkta svenska diktare alltifrån Bellman 
och Fröding till Ekelöf och Enquist.

Olivia Laing är en ung engelsk författare 
och kritiker. Ändå har hon valt uteslutan-
de amerikanska författare för sin bok. Hon 
skriver om Scott Fitzgerald, Ernest He-
mingway, Tennessee Williams, John Chee-

ver, John Berryman och Raymond Carver. 
Inte ett ord om en försupen brittisk bard 
som Dylan Thomas. Och ingenting om 
kvinnliga författare som har varit alkoho-
lister, till exempel Marguerite Duras.

Varför bara amerikaner? Skälet är enkelt. 
The Trip to Echo Spring är nämligen både en 
reseskildring och en samling essäer om al-
koholiserade amerikanska författare. Den 
utgör precis samma blandning av två gen-
rer som Olivia Laings första bok The River 
(2011), som beskriver en fotvandring längs 
floden Ouse i Sussex, den flod som Virgi-
nia Woolf dränkte sig i 1941. I The River in-
terfolierar Laing i sin skildring av vandring-
en kulturhistoriska betraktelser, främst lit-
terära sådana, huvudsakligen rörande Vir-
ginia Woolf och hennes liv, men hon skriver 

även om, exempelvis, Shakespeare, Ken-
neth Grahame och Iris Murdoch.

 The Trip to Echo Spring är Olivia Laings 
andra bok. Den är gjord på ungefär 

samma sätt som den första, lite i italiena-
ren Claudio Magris anda och efterföljd. I 
den nya boken har inslagen av reseskild-
ring fått maka på sig en aning, men liksom 
i den föregående finns här självbiografis-
ka skärvor utspridda, sådana som har an-
knytning till det ämne som behandlas. 
Denna gång återkommer Laing med jäm-
na mellanrum till sin egen uppväxt, och 
hon berättar att hon själv, efter sina för-
äldrars skilsmässa, kom att bo hos sin mor 
och moderns alkoholiserade älskarinna. 
Hon bekänner att obehagliga erfarenhe-
ter av att från åtta till elva års ålder ha le-
vat nära en människa med allvarliga alko-
holproblem är något som har drivit henne 
att intressera sig för de dunkla drivkrafter-
na bakom ett destruktivt drickande.

Förnuftigt nog är Laing medveten om 

att hennes egna dystra erfarenheter in-
te nödvändigtvis rustar henne att se pro-
blemen tydligare än andra, kanske snara-
re tvärtom. Hon är helt på det klara med 
vad anhängare till Anonyma Alkoholister 
och Minnesotamodellen säger om med-
beroendets komplicerade natur, nämligen 
att de som lever nära en alkoholist som 
de tycker om och är knutna till med famil-
jeband tenderar att dras med i missbru-
karens ständiga förnekelser och låter sig 
snärjas i den härva av livslögner som alki-
sen väver ihop för att slippa se sanningen 
i vitögat.

Hon är inte säker på att kunna urskil-
ja dryckenskapens mekanismer bättre än 
någon annan, erkänner alltså Olivia Laing 
i ödmjuk AA-anda, men hennes egen be-

svärliga familjebakgrund gör att hon har 
en mycket stark drivkraft till att försöka 
förstå alkoholism. Det låter rimligt. 

Hennes bok påminner faktiskt om vad 
resebyråerna brukar kalla en ”temaresa”. 
Temat för Olivia Laings resa är ”Alkoho-
liserade amerikanska författare”. Hon re-
ser i deras fotspår, besöker deras hem, sit-
ter på deras barer, citerar ur deras verk och 
ur böcker som deras levnadstecknare har 
skrivit om dem.

Att hon uteslutande har valt manli-
ga författare har hon ingen riktigt bra för-
klaring till. När hon ändå är nere hos He-
mingway och Tennessee Williams på Key 
West, kunde hon ju ha passat på att även 
uppmärksamma Elisabeth Bishop, som 
under många år hyrde en lägenhet på ön. 
Bishop var ju även hon en stor diktare som 
blev darrig alkoholist och stegvis allt min-
dre produktiv tills hon tystnade helt. Och 
till Texas hade hon kunnat vallfärda för 
att skriva om en annan alkoholiserad för-
fattarinna, Patricia Highsmith. Många fler 
kunde nämnas. Som sitt skäl att undvika 
kvinnliga alkoholistförfattare anger Laing 
bara att det ämnet ligger för nära hennes 
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”Raymond Carver hade långa perioder i sitt liv då han 
inte kunde arbeta utan helt enkelt drack på heltid.”
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eget hus, ”too close to home”, och därför 
är förknippat med alltför stort obehag.

Den amerikanska temaresan i alkoholise-
rade manliga författares fotspår påbörjas i 
New York, där Laing inte bara gör barrundor 
i Scott Fitzgeralds efterföljd eller uppsöker 
de hotell, Manhattan Plaza och Elysée, där 
Tennessee Williams bodde under långa peri-
oder, utan hon besöker också ett livfullt AA-
möte och tar sig till det behandlingshem där 
John Cheever och Truman Capote skrevs in 
för avgiftning och genomgick kurer för att 
försöka råda bot på sin alkoholism. 

 Capote lyckades inte, utan söp i förtid 
bort sin talang, men efter många miss-

lyckade försök blev Cheever slutligen vit, 
vid 63 års ålder, och fick drygt sju nyktra år 
innan han dog 1982, enligt egen utsago de 
bästa åren i hans liv. Men en förutsättning 
för detta mirakel var att han nästan varje 
dag gick till ett AA-möte, vilket man kanske 
ska se som ett ganska högt pris, eller i varje 
fall som ett symtom på ett nytt beroende.

Från New York går resan med tåg till New 
Orleans, där Tennessee Williams bodde i 
sin ungdom. Williams är för övrigt den av de 

sex författarna som Laing skriver mest om. 
Han är en central figur i New York, är ensam 
på täppan i New Orleans och är slutligen en 
av de två som kapitlen om Key West handlar 
om; den andre på ön utanför Florida är för-
stås Hemingway – den av de sex som Laing 
konstigt nog skriver minst engagerat om, 
möjligen för att det mesta redan är sagt. Hur 
som helst är det märkligt att Laing skriver 
de bästa episoderna från Hemingways Key 
West om Tennessee Williams. Hon berättar, 
till exempel, om hur han, bakfull varenda 
morgon, släpar sig ner till stranden för att ta 
långa simturer och sedan, efter en eller an-
nan återställare, ägnar några timmar åt att 
spana på unga sjömän och flörta med dem, 
medan hans i många år trogne älskare Frank 
går hemma i huset och oroar sig för om Wil-
liams ska komma hem till middagen eller in-
te. Om inte, betyder detta att den promis-
kuöse dramatikern har fått ett ragg på stran-
den eller i en bar.

Tennessee Williams tycks vara Laings fa-
vorit i den berusade kretsen. Om honom 
skriver hon mest och bäst. Det är också från 
honom hon har hämtat bokens titel. ”Echo 
Spring” är nämligen vad fyllot Brick i Katt 
på hett plåttak ömsint kallar sin fars barskåp. 
När Big Daddy står och pratar, blir Brick 
plötsligt otålig och går. ”Where are you go-
in’?” frågar fadern. Sonen svarar: ”I’m takin’ 
a little short trip to Echo Spring.”

 Från Florida flyger så Laing till Mellan-
västern och besöker de universitet där 

John Cheever och John Berryman, så små-
ningom även Raymond Carver, odlade sin 
alkoholism och samtidigt lyckades funge-
ra som varmt uppskattade lärare i kreativt 
skrivande. Man kan undra över hur det var 
möjligt. Visserligen skrev Cheever och Ber-
ryman helst när de var bakfulla, i den illu-
soriska klarhet och med den nervöst steg-
rade sensibilitet som ett väl vårdat bakrus 
kan ge, i varje fall innan alkoholismen är 
för långt gången. Liksom Carver undervi-
sade de emellertid ogärna på nykter kaluv. 
Kollegiet såg mellan fingrarna, åtminsto-
ne för det mesta, och studenterna tycks ha 
uppskattat sina lärare – Laing citerar före 
detta elever som har vittnat om vilket pri-
vilegium det var att få ha dessa lärare.

Sista anhalten på temaresan är allra 
längst uppe i nordväst, i staten Washing-
ton intill gränsen mot Kanada. Där bod-
de Raymond Carver mot slutet av sitt liv 
och där finns hans grav. Carver hade långa 
perioder i sitt liv då han inte kunde arbeta 
utan  helt enkelt drack på heltid. Han hade 
svikit sin tappra hustru och sina två barn. 
Först när han trodde att allting var slut, att 
han aldrig mer skulle kunna skriva en rad 
och supa ihjäl sig innan han fyllde fyrtio, 
lyckades han sluta dricka sprit.

Sedan hans lärarkollega och vän John 
Cheever hade blivit nykter 1975, försökte 

Carver uppnå samma 
mål, men trots må-
nadslånga kurer bör-
jar han varje gång su-
pa så snart han har sluppit ut ur behand-
lingshemmen, tills han plötsligt bara be-
stämmer sig och närmast rituellt tar sin all-
ra sista drink på Jambalaya Bar i Arcanta 
den 2 juni 1977, exakt på dagen två år efter 
det att vännen John Cheever lyckades sluta 
dricka. I en intervju i Paris Review några år 
senare säger Carver: ”If you want the truth, 
I’m prouder of that, that I’ve quit drinking, 
than I am of anything in my life. I’m a reco-
vered alcoholic. I’ll always be an alcoholic, 
but I’m no longer a practicing alcoholic.” 
Så talar en sann AA-are. Det första halvår-
et som nykter gick Carver på AA-möten en 
eller två gånger om dagen. Ett halvår sena-
re träffade han poeten Tess Galla gher, som 
skulle bli hans andra hustru, och som un-
der deras elva år tillsammans aldrig såg sin 
man dricka något med ett enda uns alko-
hol i.

Däremot fortsatte Carver dessvärre 
med att röka marijuana, allt oftare sedan 
han blivit nykter, och den ovanan kan ha 
bidragit till att han drabbades av lungcan-
cer och dog bara 50 år gammal. Men äldre 
än 40 blev han i alla fall. 

 Av de sex alkoholiserade författarna 
är det bara två som lyckas bli nykt-

ra, båda den 2 juni, Cheever då han var 63 
år, Carver då han var 39. Scott Fitzgerald 
dog fullkomligt söndersupen vid 44 års ål-
der. Hemingway sköt skallen av sig när 
han var 62, men det var spriten han upp-
fattade som sin ”Giant Killer”. I samband 
med ett återfall efter en alkoholavgiftning 
tog Berryman livet av sig genom att kas-
ta sig ut från Washington Avenue Bridge i 
Minneapolis, vid 58 års ålder. Trots att han 
var grav alkoholist, genomled flera attack-
er av delirium tremens och började försö-
ka bota sina fruktansvärda bakfyllor med 
narkotika, blev Tennessee Williams äldst 
av dem. Han var 71 år när han blev funnen 
död i sin säng på hotell Elysée i New York.

Vad hade då dessa sex skyhögt begåva-
de alkoholister gemensamt? En teori som 
Laing envisas länge med är att de  hade 
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Ernest Hemingway firar helg  
i Pamplona, juni 1959. 
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IDÉHISTORIA

 Behövs det ytterligare en bok om 
Niccolò Machiavelli? Man har nu 
i fem sekel dissekerat och disku-

terat hans verk. Efter så många år bor-
de väl det mesta vara sagt och utrymmet 
för nya tolkningar begränsat. Men det vo-
re att underskatta den florentinske tän-
karen, som dog 1527. Hans verk fortsätter 
att fängsla, och han har haft tur i så mått-
to att han har lockat många förstklassi-
ga kommentatorer . Utan att vara uttöm-
mande måste man nämna Leo Strauss, 
Claude  Lefort, Maurizio Viroli, Harvey 
Mansfield och Quentin Skinner. Frågan 
är nu om man skall lägga Philip Bobbitts 
namn till denna illustra skara.

Vid första påseende är det litet över-
raskande att just Bobbitt har skrivit en 
bok om just Machiavelli. Den förre har ti-
digare utmärkt sig för att formulera egna 
teorier om konstitutionella och strategis-
ka frågor i flitigt diskuterade och myck-
et omfattande böcker som The Shield of 

Achilles och Terror and Consent. I dessa 
böcker har han i allra högsta grad varit 
sin egen man och inte underordnat sig en 
annans tankar. Men efter ett tag visar det 
sig att han också i The Garments of Court 
and Palace är sin egen man. Visst är det en 
kommentar till florentinarens verk, men 
det är också ett sätt att använda några 
klassiska texter för sentida ändamål. (Ti-
teln är ett citat från ett brev som Machia-
velli skrev till sin vän Francesco Vettori. 
I det berättar han hur han efter arbetsda-
gens slut återvänder hem, där han tar på 
sig finkläderna för att under några tim-
mar umgås med de stora klassiska förfat-
tarna och tänkarna). 

Bobbitt vänder sig mot flera enligt ho-
nom flitigt förekommande vanföreställ-
ningar om Machiavelli och dennes böck-
er. Han vill visa att Fursten visst inte i 
förs ta hand är en så kallad furstespegel, 
som ger härskaren goda råd om hur mak-
ten bäst bör utövas; att Fursten skulle fö-
respråka diktatur och maktfullkomlig-
het som står i bjärt kontrast mot de repu-
blikanska ideal som formuleras i Machi-

avellis andra stora statsvetenskapliga av-
handling Discorsi (som på svenska går 
under namnet Republiken); att Fursten 
skulle göra en skarp åtskillnad mellan po-
litik och etik; att framställningen skulle 
prisa Cesare Borgias grymma sätt att be-
driva politik. Dessa påståenden är ”an-
svariga för de skarpa motsättningar och 
ymniga kontroverser som har kommit att 
omge Machiavellis mest berömda text 
och alla är de djupt vilseledande”, fram-
håller Bobbitt.

 Vad han för egen del vill göra, och det 
är inte så sällsynt numera, är att lä-

sa Discorsi och Fursten som komplement 
till varandra snarare än som två skilda 
verk som på väsentliga punkter tycks inta 
oförenliga ståndpunkter. Han går ett steg 
längre och ser båda texterna som ett enda 
verk, vilket han kallar ”Staten”. Läst på 
detta vis framstår Machiavelli inte läng-
re som fullt så machiavellisk och mefis-
tofelisk. 

I Republiken, för att använda bokens 
svenska titel, argumenterar Machiavelli 
för ett republikanskt ideal där härskaren 

hela tiden måste ha folkets bästa för ögo-
nen. Virtù är ett centralt begrepp i dessa 
texter, och experterna tvistar fortfaran-
de om vad det egentligen innebär och hur 
det bäst skall översättas till andra språk. 
Bobbitt är medveten om att dygd (virtue 
på engelska) inte längre går att använda; 
det har numera en viktoriansk klang som 
skulle vara främmande för en 1500-tals-
människa. Virtù är en kombination el-
ler lycklig förening av flera egenskaper 
som mod, styrka, kompetens, snillrikhet 
och förmågan att göra bruk av sina po-
litiska talanger. Bobbitt sammanfattar: 
”Kanske är de bästa engelska orden för 
virtù ’manly virtuosity’ (manlig virtuosi-
tet).” Det är inte så elegant, men det ger 
en bra bild av vad Machiavelli är ute efter. 
För det är genom dessa egenskapen som 
statsmannen, fursten, härskaren ska be-
tvinga fortuna, ödet, och vända det till sin 
fördel. Han (och i denna värld är det näs-
tan alltid en han) kan genom denna man-
liga virtuositet styra ödet i stället för att 
låta sig styras av det. Machiavelli ser i hi-
storien hur olika fältherrar och stats-
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Smutsiga händer

”Läst på detta vis framstår Machiavelli inte längre  
som fullt så machiavellisk och mefistofelisk.”

svaga fäder och dominerande mödrar.  
Det är den av teorierna hon känner sig 
komma längst med, för den stämmer i 
fyra av fallen, möjligen i fem. Men vad 
hon då inte riktigt tar med i beräkning-
en är att dessa fäder framstår som svaga 
just för att de är alkoholister, att det är 
alkoholen som gör dem svaga, inte nöd-
vändigtvis tvärtom. Och i ljuset av detta 
förlorar hennes argumentation förmå-
gan att riktigt övertyga, för vi har ju al-
la fått lära oss att anlagen för alkoholism 
kan vara ärftliga, att genetisk belastning 
kan spela en ödesdiger roll. I familjer 
där fäderna super är det dessutom van-
ligt att mödrarna försöker få vardagen 
att fungera så länge det går – och följakt-
ligen lätt hänt att de framstår som ”do-
minerande”. 

Vad som på ett djuppsykologiskt plan 
väcker betydligt större intresse än Laings 
tankar om vad som drev dessa sex förfat-
tare till successiv självförstörelse genom 
alkohol, är hennes bestickande iakttagel-
se om att de allihop tycks vara så fasci-
nerade av vatten och av simning och bå-
tar. Just vatten är det av de fyra elemen-
ten som de är mest upptagna av och som 
ofta återkommer som motiv i deras verk. 
Från Tennessee Williams  hängivna mo-
tionssimning och vattenmetaforiken i 
hans pjäser går hon till Fitzgerald, som 
skrev en novell med titeln ”The Swim-
mers”. Och Cheever skrev The Swimmer, 
senare minnesvärt filmatiserad av Frank 
Perry, med Burt Lancaster i huvudrol-
len som alkoholist på väg att gå under. Av 
Hemingway har vi bland annat Den gam
le och havet. I Berrymans ”Dream Song” 
flödar vattnet genom dikterna. Hos Car-
ver finner vi åtminstone en fiskeutflykt 
som förändrar tillvaron för alla som är 
med, vidare exempelvis en innebördsdi-
ger novell om hur ett par ska ta hand om 
sina bortresta grannars akvariefiskar un-
der några dagar. 

 Om vattnet som metafor och symbol 
hos de sex författarna lyckas Olivia 

Laing göra ett fascinerande utkast till en 
regelrätt motivstudie, men den är trots 
alla goda ansatser alltför utspridd för att 
någonsin samlas till en helhet och rän-
nilar mest bara fram här och var i fram-
ställningen, dock varje gång på ett sätt 
som genast väcker intresse. Vad skul-
le den gamle Gaston Bachelard ha haft 
att säga om detta, kan man undra. Och 
Freud eller Jung?

Och vad ska man tro om Olivia Laings 
egen dragning till vatten? Hennes första 
bok handlar om en flod. I sin andra åker 
hon omkring med sin slagruta i USA och 
finner vatten i amerikanska alkoholis-
ters litterära verk.   
 Tommy Olofsson


