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172 Övriga recensioner

mast negativt: Agrell hade svårigheter med språkbehand
lingen, och av den orsaken skulle hon ha tagit sin tillflykt 
till dramat, där hon i stort sett kunde använda talspråk. 
Jag tycker inte att det är en särskilt tillfredsställande 
förklaring: en dramatiker med några som helst aspira
tioner måste ju kunna åstadkomma så oändligt mycket 
mer än verklighetstrogen dialog -  något som exemplet 
Ibsen måste ha tjänat som en ständig påminnelse om 
under de år då Alfhild Agrell skrev sina verk för scenen.

Ingeborg Nordin Henneis kapitel om Agrells verk och 
mottagandet av dem innehåller en mängd intressant mate
rial, inte minst i form av citat från pjäsrecensionerna. 
Sammantagna förmedlar de bilden av en ny epok, då 
högaktuella och kontroversiella frågor djärvt och entusias
tiskt togs upp till debatt på teaterscenerna. Den skandina
viska debatten blev främst via dramat snabbt känd utom
lands, och några av Agrells pjäser uppfördes både i Tysk
land och i England. På Vaudeville-teatern i London gavs 
sålunda Räddad (i den engelska översättningen kallad 
Karin) i två föreställningar i maj 1892, och pjäsen fick 
åtskilliga fina recensioner. Ingeborg Nordin Hennel har 
fäst sig vid den som publicerades i Evening News, därför 
att den engelske recensenten har trott att Agrell var en 
manlig författare och på ett smickrande sätt jämfört Karin 
med Ibsens verk, som om de två dramatikerna hade varit 
»jämförbara storheter», som Ingeborg Nordin Hennel ut
trycker det. Och hon fortsätter: »Frågan blir då om den 
engelske recensenten uttryckt sig annorlunda, om han 
varit bättre underrättad om Agrells kön». I 1890-talets 
London var Ibsen emellertid inte någon allmänt erkänd 
storhet: en pjäs som Gengangere hade närmast väckt 
vämjelse och avsky bland stora delar av den viktorianska 
teaterpubliken, och Hedda Gabler, som hade spelats på 
samma teater som Karin, med samma skådespelerska, 
amerikanskan Elizabeth Robins, i huvudrollen, nästan ex
akt ett år tidigare, hade inte fått ett särskilt mycket bättre 
mottagande. 15/.  James's Gazette hade Ingeborg Nordin 
Hennel kunnat hitta en recensent som både vet att Agrell 
är kvinna och inte tvekar att sätta hennes pjäs högre än 
Ibsens dramer. Det omdömet har ingenting med författar
nas respektive kön att göra, utan är grundat uteslutande 
på de kvalitéer som de viktorianska teaterbesökama ur
skiljde i deras verk.

I sin samlade analys av Agrells författarskap har Inge
borg Nordin Hennel valt att koncentrera sig på hennes 
kvinnobild, som hon studerar i dramerna såväl som i 
prosaverken. Agrells bild av den vuxna kvinnans situa
tion, påpekar Ingeborg Nordin Hennel, har många berö
ringspunkter med den som är vanlig i genombrottslittera- 
turen, men däremot anser hon inte att det är sant att 
Agrells mansporträtt är så bittra som det ibland har häv
dats. Hon visar också på de positiva äktenskapsskildring
ar som faktiskt förekommer, främst i novellen »En gåta» 
och i pjäsen Vår!.

Med tanke på att Agrell arbetade med olika konstnärliga 
uttrycksformer hade det varit intressant om Ingeborg 
Nordin Hennel hade ägnat dessa en smula uppmärksam
het. Det förefaller mig t. ex. som om Agrells behandling av 
den dramatiska formen blev mera raffinerad allt eftersom 
hennes säkerhet och erfarenhet växte. Således är konflik
ten i Räddad nästan schematisk i sin enkelhet, med bara 
en vagt antydd parallell mellan Violas situation och hen
nes mors, men i Dömd, som uppfördes drygt ett år senare,

utgör moster Lisens olycksöde en tydligare utförd och 
därför mera tillfredsställande parallell till den kris som 
Valborg upplever. Kanske kom en av influenserna från 
Anne Charlotte Leffler Edgrens Sanna kvinnor, där ju fru 
Barks situation får en tillspetsad motsvarighet i äldsta 
dotterns. Det hade också varit intressant med en diskus
sion av utvecklingslinjerna i Agrells prosa, inte minst med 
hänsyn till att ett av hennes sista större verk var en 
roman, Guds drömmare. Och eftersom Agrells texter -  
och det gäller dramatiken såväl som prosan -  numera är 
relativt okända, hade det varit roligt om Ingeborg Nordin 
Hennel hade varit frikostigare med citaten i samband med 
sin diskussion av dem. Det var ju framför allt de rappa och 
bitande replikerna som samtiden fäste sig vid, t. ex. Val
borgs »Det är inte upprättelse jag begär, utan rättvisa!» i 
Dömd, och Thoras magnifika »Om det är en heder att vara 
mitt barns far, hur kan det då vara en skam att vara 
hennes mor?» i Ensam.

Ingeborg Nordin Henneis studie avslutas med en eng
elsk sammanfattning, som dessvärre är författad på ett 
bedrövligt oidiomatiskt språk. Det är synd att inte större 
omsorg har lagts ner på dessa fåtaliga men väsentliga 
sidor. Risken finns ju att de läsare som bara kan ta del av 
sammanfattningen bedömer resten av boken därefter. Och 
det är den verkligen inte värd.

Helena Forsås-Scott

Lechard Johannesson: Pontus Wikner. Dagböckerna be
rättar. Doxa 1982.

Med förord av Torsten S:son Frey och med »en oriente
rande essay» av Lechard Johannesson utgavs 1971 i bok
form Pontus Wikners Psykologiska självbekännelser. Jag 
skrev i Samlaren 1971 att det också internationellt sett 
rörde sig om ett unikt dokument (se min uppsats Pontus 
Wikner och victorianismens sexualmoral) och jag finner 
nu att Carl-Gustaf Boéthius gör samma bedömning: 
»Wikners lidelsefullt sanningsenliga vittnesbörd om sin 
homosexualitet är ett psykologiskt, socialt, kulturhisto
riskt, etiskt och religiöst dokument av sällsynt värde. Det 
borde utges på de stora kulturspråken [ . . . ] .» Boéthius 
konstaterar vidare att Johannesson med sin nya skrift 
Pontus Wikner. Dagböckerna berättar ger oss starkt öka
de möjligheter att följa Wikners inre utveckling.

Dagmar Lange framhöll i förordet till sin avhandling 
Pontus Wikner som vitter författare (1946) att det endast 
kunde vara fråga om en »förberedande analys» innan det 
omfattande handskriftsmaterial som Wikner överlämnat 
till »Upsala medicinska fakultet» och till Uppsala Univer
sitetsbibliotek, blivit tillgängligt för forskningen. Genom 
sin bristande kännedom om primärt källmaterial kan helt 
naturligt Örjan Lindberger i Ny ill. sv. litt.-hist. (III) inte 
ge en helt rättvisande karakteristik i sin Wiknerstudie. 
»Wikners stora kris», säger Lindberger, »erbjuder ett 
ovanligt och djupt imponerande exempel på hur en männi
ska genom en förening av viljekraft, insikt och religiös 
livsinställning lyckas skapa om sin personlighet i väsent
liga avseenden.» Verkligheten var mer komplicerad än så.

»Åtminstone efter min död vill jag uppträda med öppet 
visir», heter det mot slutet av självbekännelserna. Dag
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mar Lange gör i en understreckare (Sv.D. 13.10.71) den 
reflexionen att bekännelsen även för en modern läsare 
verkar chockerande uppriktig och bitvis upprörande. När 
Johannesson gett sin Wiknerskildring underrubriken Dag
böckerna berättar avser han såväl de egentliga dagböcker
na, förda 1853-71, som »Tillägg till min dagbok», från 
1877-79, men därjämte självbekännelserna, från 1879 och 
sedan vid ett flertal tillfällen kompletterade, samt det 
stora brevmaterialet. (Två band i Wikners Samlade 
skrifter, utgivna 1920-24, är ägnade breven.) Det egentliga 
dagboks skrivandet förde Wikner sålunda under arton år, 
fram till sin bröllopsdag. De båda tilläggen från 1877-79 
gäller ett par kärleksförhållanden med unga män vid sam
ma tid. Äktenskapet minskade inte Wikners dragning till 
det egna könet; han hade emellertid gjort sig en föreställ
ning om att det skulle föra med sig hans »naturs förvand
ling».

Lechard Johannessons biografi är utarbetad med insikt 
och omsorg, men den definitiva levnadsteckningen rör det 
säg väl inte om. Wikners litterära och filosofiska verksam
het har Johannesson inte haft mycket tillfälle att gå in på. I 
ny belysning ställs dock förspelet till professuren i Kris
tiania. Johannesson låter i en lång följd av kortare kapitel 
Wikners levnad passera revy. Mest fängslande, säger han 
om dagböckerna, är skildringen från studentåren i Uppsa
la; att de religiösa utgjutelsema emellanåt kan bli en tröt
tande läsning, fördöljer han inte. Men »sentimental, pietis
tiskt insnörd livsstil» är bara ett inslag i väven i Wikners 
inre livs historia.

Relationerna till Ida Wikner, hustrun, tillhör det mest 
egenartade som vi nu tack vare en fyllig dokumentation 
kan få en konkret kunskap om, framhåller Johannesson. 
Friarbrevet till Ida Weinberg avsände han i februari 1860. 
Pontus Wikner hade då en mångfald homosexuella förbin
delser bakom sig, mestadels sublimerade till kristocen- 
triskt svärmeri. (»Hade Kristus varit en kvinna, hade jag 
aldrig kunnat älska honom.») Som informator på den upp
ländska landsbygden inledde han emellertid också köns
umgänge med ett par småpojkar. »[. . . ] ehuru jag ogillade 
mitt beteende såsom brottsligt och därför inte heller ville 
erkänna min känsla för den gossen såsom en känsla av 
första rang, så låg dock i mitt förhållande till honom så 
mycken innerlighet, att den plats, där vi brukade ligga 
tillsammans, ännu för min föreställning är kringgjuten av 
ett slags skimmer av outsäglig ljuvhet, jag ville nästan 
säga -  ehuru det måste förefalla såsom en hädelse -  av 
helighet.» För hustrun yppade Wikner 1877, »driven av en 
outsäglig själsångest», som det heter i självbekännelsen, 
sitt livs »bittra hemlighet, och sedan dess har hon blivit 
invigd i allt, så att för henne ligger öppen vaije vrå av min 
själ och nästan vaije detalj av mitt förgångna liv.» 
Wikners sista förhållande gällde en ung man som han 
benämner Antinous\ anteckningarna i det andra tillägget 
till dagboken rör sig om honom. »Idén om en sådan 
högsta kärlek, över könsmotsättningen upphöjd, kan jag 
ej svika», heter det.

Johannesson gör inte det påpekandet, men det är utan 
tvivel så att vad som ger de »psykologiska självbekännel
serna», nedtecknade i augusti 1879, deras lidelsefulla in
tensitet, just är kärleken till Hugo Toll. (Antinous har 
identifierats av Johannesson.) I bekännelsen attackerar 
Wikner den »judaiserande kristendomens omänsklighet» 
och ställer frågan: »Skall den tid någonsin komma, då den

natur, jag bär i min barm, och som jag i det föregående 
skildrat, får sin religiösa och rättsliga frigörelse och befri
as från skam och nesa?» Tonen är snarast ännu mer 
upprörd i ett tillägg till bekännelserna skrivet i augusti 
1880. Den 30 april 1887, ett knappt år före sin död, gör 
Wikner sig förebråelser rörande sitt äktenskap: »I synner
het tidskiftet 1876-81 har jag givit mer efter för min 
natur, än som, även med måttliga anspråk, varit behöv
ligt, ehuru det visserligen, tack vare Guds skyddande 
hand, aldrig kommit till det yttersta.»

Pontus Wikners minne har bleknat. Under sin livstid 
och ännu några decennier framstod han som en ljusgestalt 
i vida kretsar av kristna. En stark sympati är förnimbar i 
Lechard Johannessons levnadsteckning för denna reli
giöst och etiskt brinnande personlighet, ja det rör sig om 
ett djupt engagemang, här liksom i den tidigare »oriente
rande essayn». Man kan för framtiden efterlysa en än mer 
psykologiserande framställning. Torsten S:son Frey gör i 
förordet till Psykologiska självbekännelser en del betrak
telser över Wikners psyke, men de grundar sig som han 
säger inte på ett mer ingående studium. Själva det doku
ment som de psykologiska självbekännelserna utgör kom
mer i Johannessons biografi aldrig direkt i fokus. Och det 
är ju genom det som Wikners röst skall fortsätta att göra 
sig hörd.

Ulf Wittrock

Walter Müller-Seidel: Theodor Fontane. Soziale Roman
kunst in Deutschland. 2., durchges. Aufl. Metzler, Stutt
gart 1980.

Liksom Defoe var Fontane en skicklig journalist och 
mångsidig författare, som på gamla dagar böljade skriva 
romaner, och briljanta romaner till på köpet. Fontane, 
som ursprungligen var apotekare, utvecklades till författa
re under åren före februarirevolutionen 1848; under denna 
tid var den politiska lyriken en viktig genre, som bl. a. 
odlades i den berlinska diktarkretsen »Tunnel über der 
Spree», där Fontane, Theodor Storm och Paul Heyse var 
några av medlemmarna. Den unge Fontane böljade som 
politisk lyriker. Vistelser i England blev av stor betydelse 
för honom; han skrev ballader efter skotska och engelska 
mönster. Som krigskorrespondent följde han den tyska 
armén mot Danmark, Österrike och Frankrike under åren 
1864, 1866 och 1870-71 och samlade sina iakttagelser i 
omfattande volymer. Förutom dikter publicerade han ock
så reseberättelser från England, där han vistades i flera 
repriser som korrespondent.

Efter Walter Scotts mönster böljade han studera sin 
hembygd: det preussiska landskapet och den preussiska 
historien skildrar han i det stora verket Wanderungen 
durch die Mark Brandenburg (1-4, 1862-82), som f. ö. 
nyligen getts ut i tysk pocketupplaga. Om vi så tillägger, 
att Fontane dessutom var en ansedd teaterkritiker i Vos- 
sische Zeitung 1870-90, framstår bilden av en mångsidig 
litteratör, som ingående lärt känna sin samtid och sitt 
samhälle.

Nära sextio år gammal skrev han sin första roman, Vor 
dem Sturm (1878) och under de följande tjugo åren kom i 
rask takt sjutton romaner och berättelser. Få romanförfat
tare torde ha varit bättre förberedda.


