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MELANKOLINS ANATOMI

Keohane
sjöng liv i
myterna
KONSERT · KLASSISKT
Drottningholms
barockensemble

Nils-Erik Sparf, ledare och violin; Maria
Keohane, sopran. Musik i Kullabygden,
Krapperups musikhall 7/7.
■ Vivaldis

fyra violinkonserter ”Le
quattro stagioni” (De fyra årstiderna) är ett av den klassiska musikens
mest spelade verk, i synnerhet den
inledande Våren. Dess friska anslag,
bedårande melodier och suggestiva
stämningar har gjort den till ett till
synes outslitligt örhänge.
Men frågan är hur mycket den tål
att spelas i alla möjliga, och omöjliga, sammanhang. Ett annorlunda sätt att återföra verket till sitt ursprung prövades av Drottningholms
barockensemble när de öppnade årets
musikvecka i Kullabygden. Med hjälp
av en skådespelare som läste de sonetter som Vivaldi skrev till konserterna
guidades publiken genom de scener
som ska dölja sig mellan tonerna.
Även om Rasmus Troedsson gjorde
sitt bästa för att dramatisera texterna blev resultatet lite plottrigt med
de tonande snuttar som inledde varje
violinkonsert. Det hela blev inte bättav att man valt att
Maria Keo- re
micka upp instruhanes smi- menten. Klangen
diga och
blev därmed spretig
klangsköna och tunn. Som tur
var ägde framföranstämma
det en fräschör som
passade
räckte långt. Nilsmusiken
som hand i Erik Sparf, konsertmästare och
handske.
violinsolist, bjöd på
många små finesser som piffade upp
det hela. Sedan var det inte alltid som
alla dessa detaljer satt som de skulle.
Ibland kunde samspelet i ensemblen
brista. Fågelsången i ”Våren”, till exempel, var väl kakofonisk för min smak.
Desto säkrare var sopranen Maria
Keohane som sjöng två kantater av
Händel. Hon gjorde så att man upplevde att det i den ena kantaten var
en verklig människa som hon sjöng
om, inte en grekisk mytologisk figur
med mer än tvåtusen år på nacken.
Den sensuella laddningen i den andra
kantaten gjorde att man lätt glömde
att det handlade om en religiös text.
Maria Keohanes smidiga och klangsköna stämma passade musiken som
hand i handske. Hennes uppenbara
glädje att sjunga dessa stycken var
i högsta grad smittande. Jag kunde
också ana en vilja att sprida kunskapen om att Händels musik består av
så mycket mer än ”Messias”. Extranumret var till exempel inte den kända arian ur ”Rinaldo” ”Lascia ch’io
pianga” utan den version som Händel skrev till oratoriet ”Il trionfo del
Tempo e del Dsinganno” ,”Lascia la
spina, cogli la rosa”. Det tackar vi för!
HENRIK HALVARSON
musikrecensent

Melankolisk?
Burton vet råd

”Var inte ensam, var inte overksam”. Så ville
1600-talsförfattaren Robert Burton bota den tidens
modesjukdom – melankoli. Johan Wilhelmsson läser
hans bok, som reser en gångbar bro till vår egen tid.
■ När

den svartklädde prins Hamlet vid sekelskiftet 1600 först uppenbarade sig på teaterscenen var han
med sitt tungsinne, trots och tvivel
en tydlig representant för epokens
modesjukdom: melankolin. Sorgmodiga stämningar grasserade som en
feber i det tidigmoderna Europa – ja,
ur led var tiden och renässanslutan
stämd i moll.
En av de drabbade var Robert Burton, som en stor del av livet satt på
sin kammare i Oxford och skrev på
ett med tiden alltmer ohanterligt manuskript, ”Melankolins anatomi”, ett
slags barock populärpsykologi, först
publicerad 1621. Luntan på över tusen
sidor blev något förvånande en bestseller och räknas till den engelska litteraturens klassiker. När den nu för
första gången kommer på svenska,
i Arne Melbergs fina översättning, är
det i en rejält nerbantad version på
drygt 250 sidor, men också i kortat
skick är det en mastig läsupplevelse.
Barock är boken inte bara för att den
skrevs på 1600-talet.
Det handlar om en säregen blandning av torrt kompilat och levande,

personlig framställning, av pedanteri och lekfullhet, nörderi och naturlighet. Verket är tröttande överlastat och
sprittande spirituellt, ibland maniskt,
bitvis koleriskt, fullspäckat med lärda
citat och hela stycken på latin, med en
sorgesvart tråd som förloras ur sikte
i långa utvikningar: ”som en strövande spaniel, som lämnar sitt byte för
att skälla på varenda fågel han ser, så
har jag nosat på allt, förutom det som
jag borde”.
Sidospåren är annars en stor del
av behållningen. Finns en nordvästpassage? Bör man äta sitt huvudmål
vid middagstid eller på kvällen? Kan
änglar befrukta kvinnor genom köttsligt umgänge? I en värld ännu halvt
förtrollad av gamla myter, halvt förklarad av den spirande vetenskapen,
finns ingen gräns för vetgirigheten
hos ett nyfiket sinne.
■

Titeln till trots har Burton närmre
till läspulpeten än till dissektionsbordet. Snarare än en anatom som
gör ett kyligt snitt med skalpellen
liknar han konstnären som fyller

■ Robert Burton,

Melankolins anatomi. Översättning
Arne Melberg. Bokförlaget Atlantis

varje del av sin duk med människor och mytologiska gestalter. Huller
om buller blandas antikt och samtida, kristet och hedniskt, medicinskt
och poetiskt. Undersökningsobjektet
kan belysas av en diktrad av Vergilius
lika väl som av ett yttrande av Paracelsus. Och samtidigt talar Burton av
egen dyster erfarenhet. Melankolin är
hans ”malus genius”, hans onda ande,
och forskandet är i grund och botten
ett självhjälpsprojekt i en värld utan
psykologsoffor.
■

Det lätta, nästan lustfyllda vemod
vi kan förknippa med ordet är det
alls inte fråga om. Idéhistorikern Karin Johannison har kallat melankolin
för det psykiska lidandets urform.
Hos Burton är det ett vittfamnande
begrepp som främst omfattar olika
depressiva tillstånd. Hans melankoliker bygger luftslott och går och
ler inåtvänt för att sedan drabbas av
fruktan, bedrövelse, livsleda, misantropi, självhat – ja, ”finns ett helvete
på jorden så återfinns det i melankolikerns hjärta”.
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Till grund för Burtons förståelse
ligger humoralpatologin: den en gång
så inflytelserika teorin som förklarar
sjukdomar med att man inte är vid
sunda vätskor. I melankolikerns fall
är det den svarta gallan som ställer
till problem, men också svagt slem
eller svart blod kan vara boven i dra
mat, eller så handlar det om ”en ky
lig, torr feltemperering av hjärnsub
stansen”.
Bokstavligt såväl som bildligt är
det mesta flytande. Varken Gud eller
Djävulen kan heller uteslutas ur diag
nosen. Hur sambandet mellan medi
cin och teologi närmare ser ut förblir
oklart. Kanske finns det, spekulerar
Burton, ”onda andar som begagnar
sig av fördärvade vätskor”.
■

Samtidigt är melankolin något av
en livsstilssjukdom. Förhöjd risk
löper enstöringar, boklärda, jung
frur, nunnor och änkor, men kanske
framförallt den bortskämda adeln,
som ”äter gott, lever väl, lider brist
på övning, handling, uppdrag”. Mat
vanorna spelar stor roll. Med en näs

tan Groucho Marxaktig formulering
hävdar Burton: ”man kan gott säga
att dieten är sjukdomens mor medan
fadern kan vara vad som helst”.
Faktum är att det mesta på menyn
har sina risker, från harkött som or
sakar grubbel till baljväxter som fyl
ler hjärnan med dunster. Vad som blir
kvar på tallriken är inte mycket, kan
ske en bit kokt kött, filbunke och söta
äpplen.
■

Vad gäller botemedel är Burton lika
mångordig och rörig som när det gäl
ler att fastställa orsaker, men i slut
ändan kokar allt ner till ett kärnfullt
råd: ”Var inte ensam, var inte overk
sam.” Så reser Burton en gångbar bro
till vår egen tid. Vad sunda förnuftet
rekommenderade på 1600talet är ju
fortfarande vad man skulle vilja säga
till den som tycker att allt är platt och
trist och meningslöst.
Sen spelar det mindre roll om det
är svart galla eller för låg halt av sero
tonin som förklarar det onda.

våras fördes en debatt på dessa sidor
om att uppföra ett minnesmärke över
Peter Mangs offer. I ett märkligt in
lägg av Ewa Bertz (L) skyllde hon ra
sismen i samhället på bristande inte
gration.
Jag tänker på hennes felslut när
jag hör Hamid Zafars sommarprat
om bristerna i den
svenska skolan. För
trots att Zafars be
rättelse innehåller
många fina spår
om bibliotekets be
tydelse och det han
Hamid Zafar.
kallar ”de låga för
väntningarnas ra
sism” – att anta att vissa elever inte
kan lära sig något – hamnar han i ett
snårigt resonemang om integration.
Han tvekar inte att upphöja svens
ka traditioner – minnen av lucia
tåg, sitt första möte med en svensk.
Hamid Zafar gick från elev på Sju
milaskolan i Göteborg till rektor
på densamma och är idag skolchef
i Mullsjö kommun. Under sin tid på
Skolinspektionen såg han hur priva
tiseringen av skolan tog sig uttryck
i praktiken: okunniga entreprenörer
som startade skolor av rent vinstin
tresse. Men när sommarpratet når det
jag tror ska vara klimax – den praktis
ka berättelsen om hur han vände ut
vecklingen i sin gamla skola – frångås
samhällsbilden till förmån för aukto
ritära individinsatser. Elever ska ta lä
raren i hand, skadegörelse ska besva
ras med en räkning hem.
Lyssnaren lämnas med en övertro
på att det som kallas integration av
första och andra generationens in
vandrare är lösningen mot rasism.
När Zafar slutligen talar om ”etnis
ka enklaver” och värdet i att umgås
med etniska svenskar känner jag mig
skeptisk. Han glömmer potentialen
till förändring i communityn där man
slipper bli sedd som annorlunda.
ELINA PAHNKE
medarbetare på kulturredaktionen

JOHAN WILHELMSSON
kulturskribent
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och spänning
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Upplysande

En stor debut.
Organismer som
ruskar om galleri
rummet. I Simris
hittar Thomas
Millroth okända
varelser och sud
diga kartbilder som
känns i kroppen.
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Verket är tröttande överlastat och
sprittande spirituellt, ibland maniskt,
bitvis koleriskt, fullspäckat med lärda
citat och hela stycken på latin.

”Natten rör sig”, Thale Vangen.

KONST
Thale Vangen
och Sofia Olsson

Galleri Thomas Wallner, Simris,
t o m 21/7.
■ Utställningssalen

är in
vaderad av långsträckta or
ganismer, på väggen häng
er tre sladdriga bläckfiskar.
Thale Vangen vet hur ett
gallerirum ska ruskas om,
förvandlas och erövras.
I ”Natten rör sig” på Galle
ri Wallner befinner jag mig
i en skog av okända varel
ser eller kanske växter, typ
jättestor blåstång, och får
en märkligt ljus undervat
tenskänsla. Eller om jag
tvärtom ska föreställa mig
som liten, och trevande
röra mig i mardrömmens
mörker?
Vangens verk griper tag
och känns inpå kroppen.
Förklaringen är hennes
sätt att välja och bruka
sitt material, hudar som
spänns till genomsiktliga
membran eller ömsint
får bli små mjuka former.
Innanför de töjda ytorna
anas något. Ett hjärta som
slår, en puls? Verken blir
både påträngande och mys
tiska. Men livskraften i dem
är kopplad till skörhet. Och
hon lyckas suggerera själva
betonggolvet till en bräck
lig yta ur vilken en liten
grupp skulpturer sticker
upp som hudvarma öron
av mjukaste skinn. Var kom
de ifrån? Vangen är suverän

”Third nature”, Sofia Olsson.

på att kombinera intensiv
närhet med överrumplande
förvirring och distans.
Skulpturernas transparen
ta ytor påminner mig om
uttrycket i Sofia Olssons
målningar, lager på lager
av bläck och pigment på
blankt stål. Hon målar rött
för att täppa till men släp
per fram en krusning från
något som ligger under
ytan. Hennes gröna färger
rör sig långsamt över var
andra likt landmassor som
dras isär. Färglagren tänjs
och sträcks ut som kust
linjer, målningarna liknar
kartbilder i upplösning.
Men det finns hela tiden
något som lossnar och drar
sig undan mina försök att
beskriva vad jag ser.
Hennes bildvärld är
okänd natur att gå bort sig
i. Poeten Linus Gårdfeldt
har beskrivit den känslan:
”vattnet och skogarna vri
der sina huvuden – undvi
ker min blick”.
Detta är Olssons debut
– det är stort! Både hon
och Vangen rör sig i gräns
landet mellan dröm och
minnesförlust i två utställ
ningar som griper tag i var
andra till en överväldigan
de konstupplevelse.
THOMAS MILLROTH
författare och konstkritiker

