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Recensioner av doktorsavhandlingar

Björn Meidal: Från profet till folktribun. Strindberg och 
Strindbergsfejden 1910-12. Tiden. Sthlm 1982.

I sin Strindbergsbiografi (1979) skrev Olof Lagercrantz att 
Strindbergsfejden ännu väntade på sin historiker, och det 
är faktiskt besynnerligt hur forskningen skyggat för detta 
väldiga, ytterst centrala men också svårbemästrade ämne. 
Den enda egentliga genomgång som fejden beståtts finner 
man i ett uppsaliensiskt grupparbete, publicerat i Littera
tur och samhälle 36-38 1967. Dessutom har lyckligtvis 
Harry Järvs stora tvåbandsantologi från 1968 funnits att 
tillgå, där man kunnat studera i vaije fall de viktigaste 
inläggen i det som traditionellt brukat hänföras till Strind
bergsfejden.

I och med publiceringen av Björn Meidals drygt 400- 
sidiga avhandling behöver dock varken Lagercrantz eller 
vi andra vänta längre. I sitt förord (s. 9) karakteriserar 
författaren sitt arbete som »en i huvudsak idéhistorisk och 
litteratursociologisk studie av Strindbergs sista år», något 
som i fortsättningen konkretiseras dithän att han i synner
het velat skildra hur olika ideologiska grupperingar an
vände sig av Strindberg. Han har också velat fastslå att 
Strindberg under åren efter storstrejken böljade revidera 
vissa inslag i den s. k. infernoåskådningen, som i stort sett 
präglade hans tänkande åren 1897-1909. Samtidigt är för
fattaren mycket noga med att, i viss polemik mot somliga 
Strindbergsbiografer och handboksförfattare, inpränta att 
Strindbergs nyvunna radikalism inte är att se som ett 
mekaniskt återvändande till diktarens 80-talsåskådning.

I centrum för avhandlingen står de fyra broschyrer som 
Strindberg lät Fram, det socialdemokratiska ungdomsför
bundets förlag, ge ut: Tal till svenska nationen, Folkstaten 
och Religiös renässans (samtliga 1910) samt Tsarens kurir 
eller sågfilarens hemligheter (1912). Därmed är också sagt 
att begreppet Strindbergsfejden hos Meidal fått en vidare 
betydelse än det har hos exempelvis Järv. I övrigt har 
författaren (i kapitlet Nationalinsamlingen) främst intres
serat sig för hur planerna på en folklig belöning till Strind
berg växte fram, bl. a. genom den Strindbergskommitté 
som i januari 1911 bildades på det socialdemokratiska 
ungdomsförbundets initiativ. På just den punkten har Mei
dal haft lyckan att finna tidigare outnyttjat material, bl. a. 
kommitténs korrespondens och protokoll.

Avhandlingens centrala tes finns med stor pregnans 
formulerad redan i avhandlingens titel: från profet till 
folktribun. Härmed förstås en övergång från en profetroll, 
vars auktoritet var given av Gud och som uteslöt ställ
ningstaganden i samhälleliga strider, till en ny roll -  med 
rötter i 1800-talets liberala folktribunsinstitution (Hugo, 
Zola, Blanche, S. A. Hedin o. a.) -  som tillät ingripanden i 
sociala och politiska konflikter. På det politiska tänkan
dets plan motsvaras övergången profet-folktribun av 
övergivandet av en teokratiskt färgad samhällsåskådning

till förmån för en naturrättsligt orienterad, och på det 
religiösa planet av ett farväl till den Paulus som med sin 
formel »allt tjänar» legitimerade den gudomliga världsord
ningen. I Paulus ställe trädde den Johannes som gjorde 
bekämpandet av det onda till en Gudi behaglig gärning. 
Författaren är dock angelägen om att de motsatspar han 
använt icke ska ges en alltför schematisk tillämpning, han 
föredrar att se dem som dialektiska dubbelbegrepp (s. 15).

I hela denna, här endast skisserade, process spelar 
Strindbergs förhållande till arbetarrörelsen, enkannerligen 
till kretsen kring ungdomsförbundets veckotidning 
Stormklockan, en ytterst central roll. Just det som förfat
taren benämner »Stormklockekretsens försök att erövra 
Strindberg 1909-12» (s. 14) är det som ger avhandlingen 
dess dynamik och dramatik. Detta erövringsförsök tog sin 
böljan med det speciella Strindbergsnummer som tidning
en gav ut till diktarens 60-årsdag i januari 1909 och fördes 
sedan med allt större framgång fram till hyllningarna på 
födelsedagen tre år senare, vilket föranleder denna slut
sats (s. 253): »Det erövringsförsök som Socialdemokrati
ska ungdomsförbundet ( . . . )  inlett hade emellertid krönts 
med fullständig framgång, och den samlade arbetarrörel
sen slöt nu upp bakom Strindberg.» Som en bekräftelse på 
denna fullständiga framgång får man väl då också se att 
Strindberg i april 1912 skänkte 1000 kr till ungdomsför
bundets fjärde kongress.

Frågan är nu hur det kunde komma sig att den Strind
berg som så länge betraktade socialismen som ett led i den 
moderna tidens materialistiska och ateistiska strävanden 
(s. 32) lät sig erövras av den socialistiska vänstern. Enligt 
författaren finner man svaret om man ger sig in på ett av 
tidigare forskning knappast uppmärksammat problemom
råde, nämligen Stormklockekretsens syn på förhållandet 
mellan kristendom och socialism. Den forskningsuppgif
ten skisseras på s. 40 och genomförs på de följande si
dorna under rubriken Kan en kristen vara socialdemo
krat?, och resultatet blir -  kanske lite förvånande -  att 
man i denna krets möter ett positivt intresse för religionen 
(s. 44). Detta faktum återkommer sedan gång på gång i 
framställningen, t. ex. s. 82 där det heter att Strindberg i 
Stormklockan »lärde känna en socialism som inte endast 
förklarade sig neutral till kristendomen utan som hos Kata 
Dalström och H. F. Spak ur kristendomen hämtade argu
ment för ett socialt och politiskt engagemang».

Meidal har alldeles rätt i att den tidigare forskningen -  
och därmed menas väl i första hand Herbert Tingstens 
Den svenska socialdemokratiens idéutveckling och Sven- 
Åke Rosenbergs Kyrkan och arbetarrörelsen -  knappast 
uppmärksammat de här syntesförsöken. Själv menar jag 
att den haft goda skäl till det. Jag tror nämligen inte att 
denna för avhandlingen så centrala tes håller för en när
mare granskning.
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Som framskymtat är Kata Dalström och komministern 
och agitatorn H. F. Spak att betrakta som något av huvud
personer i den här frågan. Kata Dalström kallas på s. 45 
»det intressantaste namnet» och vi får på samma sida 
också upplysningar om hennes religiösa engagemang. Li
kaså underrättas vi om att hon och Strindberg umgicks på 
Furusund sommaren 1899 och ytterligare några somrar. 
Slutsatsen av detta blir -  och man bör observera formule
ringarnas svävning mellan förhoppning och gissning -  att 
det är »närliggande att laborera med ett resonemang som 
understryker de ömsesidiga influenserna» och att Kata 
sått frön som i sinom tid skulle bära frukt. Tidigare (s. 35) 
menar Meidal att mötet med Kata 1899 »rimligen måste ha 
varit en omskakande upplevelse för Strindberg».

Utöver detta sägs (s. 45) att Kata och Strindberg om
kring 1910 utvecklades »efter delvis parallella linjer», att 
Tolstoy var central för dem båda, att de båda intresserade 
sig för Swedenborg och spiritism och att båda omfattade 
den ursprungligen liberala idén om folkskolan som botten
skola (s. 46). I avhandlingen nämns också de två brev som 
Kata skrev till Strindberg (ett från 1904 med kommentarer 
till bl. a. Götiska rummen och ett från 1912 med tillönskan 
om god bättring) samt det födelsedagstelegram hon skic
kade 1909.

Detta är allt, och i avhandlingen redovisas sålunda inte 
ett enda tecken på att Strindberg skulle ha intresserat sig 
för Katas säregna blandning av socialism och religion, och 
än mindre då att han skulle ha tagit sådant intryck av den 
att han slöt det socialdemokratiska ungdomsförbundet i 
sina armar. Det visar sig också, att om korrespondensen 
från Kata till Strindberg är mycket blygsam, så är den i 
motsatt riktning helt obefintlig. I de hittills publicerade 
banden med Strindbergs brev, som ju går fram t. o. m. 
april 1907, finns Kata Dalström inte ens med i personre
gistret! Inget verk av henne ingår heller i det efterlämnade 
biblioteket. I stället är det så att den enda offentliggjorda 
reaktionen från Strindbergs sida gentemot Kata finner 
man i porträttet av fru Brita i Götiska rummen -  och det 
porträttet är en hatisk nidbild, en elak karikatyr av en 
socialt engagerad kvinnosakskvinna. Avhandlingsförfat
taren har naturligtvis noterat detta och funnit det besyn
nerligt (s. 35), men har trots detta inte velat släppa före
ställningen om Katas stora betydelse för Strindbergs änd
rade hållning gentemot socialismen, en föreställning som, 
jag upprepar det, det inte finns ett enda positivt belägg 
för.

Något sådant finner man inte heller om man går igenom 
Stormklockans lägg för de aktuella åren, varför man tving
as konstatera att det saknas all täckning för påståendet att 
»Kata Dalström och H. F. Spak fick (i Stormklockan) 
oemotsagt propagera för sin kristna socialism» (s. 48 f.). 
Av Katas bidrag under åren 1908-1910 är det möjligen ett 
som överhuvud kan sägas ha med socialism och religion 
att göra. Det är i allt väsentligt hämtat från Tolstoy och 
skildrar en rysk, pacifistisk sekt.

Om Spak går det att fatta sig betydligt kortare. Han 
debuterade i Stormklockan först den 23.7 1910 med en 
dikt Icke förgäves! och han kan följaktligen inte under 
perioden fram till dess att Strindberg böljade skriva artik
larna i Religiös renässans hänföras till den s.k. Storm- 
klockekretsen. Under resten av 1910 (augusti-december) 
publicerade Spak i Stormklockan sammanlagt en dikt och 
två artiklar. Ingen av dessa innehåller någon propaganda

för någon kristen socialism. Sådan hittar man i de två 
broschyrerna Gammal och Ny Moral och Vi kristna Soci
aldemokrater, men dessa är båda från 1911, varför inne
hållet i dem måste ha varit obekant för den Strindberg 
som skrev Tal till svenska nationen, Folkstaten och Reli
giös renässans.

Men flera personer än Kata Dalström och H. F. Spak 
ingår i författarens argumentation, Algot Ruhe t. ex. Han 
propagerade i Stormklockan för såväl Nietzsche som 
Bergson, samtidigt som han »underströk det som förena
de kristendom och socialism» (s. 50), även om han lät ana 
skepsis mot en övertro på kristendomens sociala spräng
kraft. För den senare kommentaren hänvisas till en bro
schyr från 1906: Kampen för religionsfrihet, som dock 
framställs i alltför utslätad dager. Man kan i samma bro
schyr också läsa (s. 16) att kristendomen som sannings
makt »sjunkit ned till af fjärde, femte, i hvaije fall af lägsta 
rang» p. g. a. i synnerhet naturvetenskapen och bibelkriti
ken. I en annan broschyr av Ruhe, Töm kyrkan! (1908), 
heter det att det nuvarande samhället bevarar arbetarnas 
»okunnighet, råhet och slöa undergivenhet» med hjälp av 
»sprit, kristendom och militärväsen» (s. 4). Därför ska 
kyrkan tömmas. Det heter också (s. 15): »Erfarenheten 
visar att kristna arbetare mycket väl kan deltaga i social
demokratiens kamp för frigörelse af deras klass. Må de 
därför tro och följa de bruk deras samvete fordra, tills de 
vunnit bättre insikt.» (Min kursiv.) Uttalanden av detta 
slag förtjänar knappast kallas för ett understrykande av 
det som förenar kristendom och socialism.

På s. 42 i avhandlingen finns ett citat ur Z. Höglunds 
memoarer, som belyser en annan sida av argumentering
en. Det ska illustrera »de unga socialisternas anammelse 
av Nietzsche», en anammelse som med hänsyn till kon
texten måste ha något med kristendom att göra eller i 
vaije fall bilda något slags bro till denna. Z. Höglund 
citeras åter igen (s. 44) när han i Stormklockan talar om 
mod, djärvhet och vilja och detta kopplas uttryckligen 
ihop med det positiva religionsintresset. Grunden för det 
senare skulle stå att söka i »tidens uppbrott från en natu
ralistiskt och rationalistiskt färgad världsåskådning».

Vad som här sker är alltså att Nietzsche, Bergson och 
kristendom förs samman i en antirationalistisk strömning, 
som påstås känneteckna Stormklockan och som också 
påstås ha varit av grundläggande betydelse för Strind
bergs ändrade hållning gentemot socialismen. Men detta 
är onekligen en smula lättsinnigt resonerat. Man kan inte 
utan vidare nyttja sympatier för Nietzsches övermänni- 
skoideal som byggklotsar i en tankegång, som avser att 
visa att man i Stormklockan sökte åstadkomma en syntes 
mellan kristendom och socialism. Meidals utgångspunkt, 
Ingemar Wizelius uppsats i Tiden 1941 Heroer och männi
skor, nämner heller ingenting om kristendom eller religi
on.

Z. Höglund återkommer i framställningen på s. 48, där 
vi erfar att hans far var baptist och att Höglund skrivit 
med värme och beundran om denne i sina memoarer. (Det
ta har på s. 174 förvandlats till att Z. Höglund hade »ett 
frikyrkligt förflutet», vilket naturligtvis inte är korrekt. 
Vad han hade var en frikyrklig bakgrund eller uppväxt
miljö.) Memoarerna från 1951 innehåller också upplys
ningen att Höglund kunde bh förtrollad av religiös dikt, 
men ingen av dessa informationer kan sägas belysa frågan 
om Stormklockans inställning till religionen. I vaije fall ter
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det sig inte möjligt att på grundval av de i avhandlingen 
redovisade uppgifterna acceptera slutsatsen (s. 155), att 
det är »uppenbart» att Strindberg sommaren 1910 revide
rade sin uppfattning om den ateistiska socialismen, därför 
att han då kom i kontakt med Z. Höglund och Fredrik 
Ström.

Insprängt i avsnittet om Stormklockan och kristendo
men finns också ett »citatcollage ur litterärt maskerade 
biografiska skildringar» (s. 43), vilka ska belysa det kom
plicerade andliga klimatet, varmed knappast kan förstås 
något annat än den påstådda antirationalismen och det 
likaledes påstådda intresset för religion i främst ungdoms- 
förbundskretsar. Detta collage inleds lite olyckligt med ett 
citat ur Martin Kochs Fromma människor (1918), som ju 
inte är en självbiografi utan snarast ett socialt reportage. 
Detta följs av ett andra längre citat ur Maj Hirdmans Anna 
Holberg (1921), vilket förmodligen kommit med därför att 
där sägs att de ungas sammankomster åren före storstrej
ken präglades av »ett slags kristlig socialism». Men här är 
att märka att Maj Hirdman ju på intet sätt var lierad med 
Stormklockekretsen, hon var i stället ungsocialist och 
medarbetare i Brand. Romanen om Anna Holberg är i 
själva verket en uppgörelse med Hinke Bergegrens ungso
cialister, betingad av författarinnans kontakter med ung- 
kyrkorörelsen sommaren 1909. Det i avhandlingen åter
givna citatet handlar alltså om de aggressivt antireligiösa 
ungsocialisterna och synsättet är med största säkerhet 
hämtat från Axel Luttemans bekanta studie En årgång 
Brand (Vår lösen 1910). Den studien publicerades f. ö. 
också i sammandrag i Stormklockan 22-24 1910 tillsam
mans med en redaktionell ingress av den innebörden, att 
man även från socialdemokratiskt ungdomsförbundshåll 
många gånger betonat att ungsocialismen var en religiös 
rörelse.

Att gå till sentida romaner är naturligtvis i sig ytterst 
diskutabelt och det här fallet illustrerar detta ovanligt 
klart. Anna Holberg torde i vaije fall på den här punkten 
sakna dokumentärt värde och dessutom handlar den om 
en mot Stormklockekretsen fientlig rörelse! Inte heller de 
följande citaten från Ragnar Jändel och Fredrik Ström är 
särskilt användbara. Citatet ur Jändels Den trånga porten 
(1924) avspeglar t. ex. förhållanden som ligger senare i 
tiden, mot världskrigets slut.

I stället för att vända sig till memoarer och romaner 
borde författaren i betydligt större utsträckning än han 
gjort gått till Stormklockans lägg. Hade han gjort det hade 
han inte funnit någon propaganda för någon kristlig socia
lism, men han kunde ha funnit signaturen Brodjagas re
cension (nr 51 1910) av Religiös renässans och sett att 
den är påfallande reserverad och lika påfallande kort. 
»Man kan inte förstå Strindberg helt utan att lära känna 
hans religiösa ståndpunkt» heter det föga entusiastiskt 
som motivering till varför man bör ta del av den recense
rade skriften. Inte heller i övrigt tyder denna anmälan på 
att man inom Stormklockan ansåg sig i färd med att förena 
kristendom och socialism eller att man såg Strindberg som 
en medkämpe i det avseendet.

Om författarens förtjusning i föreställningen om en 
djupgående åsiktsgemenskap mellan Strindberg och 
Stormklockekretsen vittnar också avsnittet Fora (s. 62ff.) 
i kapitlet om Tal till svenska nationen. Under den rubri
ken återfinner man, förutom Afton-Tidningen och Social- 
Demokraten, Stormklockan, fastän den bistra sanningen

är att Strindberg aldrig medarbetade där och t. o. m. vid 
flera tillfällen avböjde medarbetarskap (s. 68 f.). Men var
ken här eller någon annanstans i avhandlingen ställs den 
viktiga frågan huruvida Strindberg egentligen läste 
Stormklockan, om han visste vad som där stod och vilka 
som där medarbetade. Själv tror jag inte att hans kunska
per var särskilt ingående. En av anledningarna till det är 
det efterspel som den av Strindberg till socialdemokrati
ska ungdomsförbundets kongress skänkta tusenlappen 
fick i brevväxlingen mellan givaren och Fredrik Ström. 
Strindberg skrev nämligen till denne den 11.4 1912 och 
bad att få veta namnet på den association som fått hans 
gåva (avh. s. 272) och Ström fick i sitt svarsbrev tålmodigt 
och pedagogiskt förklara skillnaden mellan Hinkes ungso
cialister och Brantings ungdemokrater för den åldrade 
diktaren. Man kan tänka sig flera förklaringar till denna 
egendomliga brevväxling, men det faktum att Strindberg 
hade svårt att hålla isär de starkt kristendomsfientliga 
ungsocialisterna och de enligt avhandlingen lika starkt 
kristendomsvänliga ungdemokraterna underminerar onek
ligen tesen om de nära förbindelserna mellan diktaren och 
det socialdemokratiska ungdomsförbundet.

Själv menar jag att lösningen på problemet om Strind
berg och Stormklockekretsen snarare står att söka på den 
politiska taktikens fält. Detta kan illustreras med hjälp av 
ett fall som i vissa avseenden utgör en parallell till detta, 
nämligen K. G. Ossiannilsson. Denne valdes hösten 1903 
till ordförande i det socialdemokratiska ungdomsförbun
det samtidigt som han enligt Mayre Lehtilä-Olssons av
handling K  G Ossiannilsson och arbetarrörelsen utgav 
diktsamlingar som kännetecknades av krigsdyrkan, anti- 
demokratism, extrem individualism och hjälte- och ledar- 
kult (s. 19). Hennes förklaring till att detta kunde gå ihop 
är denna: »det är fråga om en ambivalent, selektiv håll
ning som filtrerar bort för rörelsen mindre attraktiva och 
mindre användbara komponenter i skaldens framtoning, 
för att med desto större entusiasm anamma och absorbera 
det för rörelsen ändamålsenliga och användbara» (s. 86).

Detta är säkert en korrekt slutsats för Ossiannilssons 
vidkommande, och jag inbillar mig att den i stort sett är 
det också för Strindbergs.

Som redan nämnts har Meidal haft ambitionen att låta 
begreppet Strindbergsfejden omfatta betydligt mer än de 
spektakulära grälen mellan Strindberg å ena sidan och 90- 
talisterna och Sven Hedin å den andra. Detta är i sig både 
rimligt och berömvärt, men i förtjusningen över sitt nya 
grepp har författaren, tycks det mig, förletts att i ganska 
hög grad nonchalera Tal till svenska nationen. Betecknan
de för hans njugghet härvidlag är att vi först mitt inne i 
kapitlet om Folkstaten (s. 135) underrättas om att titeln 
nog är bildad efter mönster från Johan Fischerströms Tal 
till svenska folket och Fichtes Reden an die deutsche 
Nation.

Framför allt framträder det relativa ointresset för Tal till 
svenska nationen om man jämför med det utrymme som 
kommit Folkstaten till del. De 27 artiklarna i den förra 
ägnas knappt 23 sidor, medan de 14 artiklarna i den senare 
ägnas 73 sidor. Detta är ändå ett lite egendomligt sätt att 
fördela gracerna, i synnerhet i en avhandling som i hög 
grad är inriktad på Strindbergs »ställning i offentligheten 
under åren 1910-12» (s. 11). Strindbergs ställning i offent
ligheten under de här åren bestämdes nämligen till nästan
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100% av just angreppen på 90-talet och Hedin, något som 
Meidal själv tvingas konstatera (s. 153) och som Järvs 
antologi entydigt bekräftar.

Författarens synfältsbegränsning har bl. a. lett till att en 
del ingalunda oviktig information lämnats utanför avhand
lingen. Ingenstans nämns sålunda att redan utkasten till 
Götiska rummen visar att Strindberg i den romanen tänkt 
sig ett angrepp på »Pepitaskolan». Detta kan man inhämta 
hos Martin Lamm, liksom att också utkasten till Svarta 
fanor innehåller notiser om Pepitaskolan och om att Hei- 
denstam där skulle ha framställts som en pajas i Karl XII- 
dräkt. I vaije fall så långt tillbaka som till 1903-04 gick 
alltså Strindbergs planer på att angripa Heidenstam och 
90-talet, något som ändå vittnar om en viss konstans i 
Strindbergs tanke- och känsloliv.

Man saknar också i avhandlingen vaije omnämnande av 
det i oktober 1909 skrivna förordet till Författaren, som 
helt enkelt är en meritförteckning där Strindberg räknar 
upp de viktigaste av sina litterära arbeten och förser dem 
med kortfattade kommentarer. (Här finns f. ö. också /  
havsbandet med, ett verk som avhandlingsförfattaren me
nar (s. 74) inte nämns av Strindberg under de här åren.) 
Hemsöborna och Skärkarlsliv kommenteras sålunda: 
»L’art pour L’art, redan 1889, alltså före Pepita-attentatet 
o. Byronska Snobskolans återkomst.» Det är ju alldeles 
uppenbart att vi här möter en upprinnelse till eller ett 
förebud om den egentliga fejden ett halvår senare. (Jfr 
Walter A. Berendsohn, Strindbergs sista levnadsår s. 81.)

En annan konsekvens av det bristande intresset för Tal 
till svenska nationen är att läsaren fått det ytterst svårt att 
bilda sig en uppfattning om vad skriften egentligen inne
håller, t. ex. att cirka hälften av den upptas av angreppen 
mot Heidenstam och Karl XII och drygt 20% åt att ta 
heder och ära av Hedin. Resten upptas av diverse upp
satser om måleri och Svenska Akademien och av en inle
dande avdelning på knappt 30 sidor av huvudsakligen 
politiskt innehåll. Allra först står en artikel betitlad Olust i 
landet och först publicerad i Social-Demokraten 11.7 
1910. I den berättar Strindberg om tillståndet i landet och 
över allt finner han öde stugor med inslagna fönster och 
förvildade trädgårdar. Orsak är emigrationen: »Bonde
ståndet utrotas av skogsbönderna, torparnaförsvinna ( ...) ;  
barnen på landet misshandlas, tjänarna leva i livegenskap; 
jorden lägges i vanhävd, och den försummade åkern blir 
icke äng, utan blir ogräs, förbannelsens örter» etc (SS 
53: l l f ) .

Olust i landet utgör en mäktigt suggestiv upptakt till 
hela boken, där frammanas den scen på vilket det följande 
utspelas och den bakgrund mot vilket det ska ses. Emigra
tionen är ett dödligt hot mot landet, och som en av dess 
orsaker anges »det föråldrade styrelsesättet, med en lag
stiftande självsvåldig överklass och en förslavad, rättslös 
underklass» (SS 53:10). Dock är inte Olust i landet den 
först publicerade av artiklarna i Tal till svenska nationen. 
Den har m. a. o. hamnat främst då artiklarna redigerades 
samman för att utges i bokform, och anmärkningsvärt nog 
har detta skett i strid med Strindbergs egen önskan i hans 
första brev till förläggaren, Fredrik Ström, att artiklarna 
skulle tryckas i den ordning de utkommit, eftersom de 
betingade varandra. Man frågar sig onekligen vem som 
bar ansvaret för omredigeringen, men som Meidal skriver 
(s. 69) är »Strindbergs eventuella anpassning till sitt nya 
förlag och inflytandet från Fredrik Ström centrala men

svårfixerade frågor». Samtidigt hävdar författaren (s. 70) 
med rätta att redigeringen av Tal till svenska nationen ger 
»en tydlig fingervisning om hur man inom socialdemokra
tiska ungdomsförbundet ville att Strindbergs artikelserie 
skulle uppfattas».

Betecknande är också att Ström i Min ungdoms strider 
(1940) just lyfter fram Olust i landet, som han tror vara 
den artikel som inledde fejden eller i vaije fall en av de 
första. Den gav, säger han, »ett gripande uttryck för den 
stämning av olust, harm och sorg, som vid denna tid av 
politisk och kulturell reaktion och allmän fattigdom rådde 
i landet» (s. 331). Recensenten i Stormklockan, Erik Hå
kansson, uppehöll sig även han på likartat sätt vid samma 
artikel (nr 34 1910).

Tyvärr fullföljer dock inte Meidal iakttagelsen att redi
geringen av Tal till svenska nationen säger något om hur 
de unga socialdemokraterna ville att Strindbergs artikelse
rie skulle uppfattas. I så fall skulle nämligen den artikel 
som satts först, själva anslaget, ha kommit att spela en 
betydligt större roll i framställningen. I stället får man veta 
att Strindberg i Tal till svenska nationen huvudsakligen 
engagerat sig i två politiska frågor: försvaret och monar
kin. Endast »i förbigående» (s. 82) har han också kom
menterat andra frågor som »den ökade emigrationen». 
Men detta är missvisande. Av de politiska uppsatserna är 
det bara en som behandlar monarkin, Namnstämpeln, och 
likaså bara en som behandlar försvaret, Gustav Björlins 
saga. Emigrationen, som alltså bara skulle behandlas »i 
förbigående» ägnas också en artikel, men det är just den 
som fått hedersplatsen. Dessutom är emigrationen också 
på tal i Sveriges förs törare, liksom den återkommer i 
Folkstaten, bl. a. i Högre bokhålleri, där som ett av moti
ven för utdelning av jord till jordlösa anges att emigra
tionen därigenom ska bringas att avstanna (avh. s. 127).

Man kan också gå bakåt i tiden till Götiska rummen och 
konstatera att emigrationsfrågan där spelar en stor roll, så 
stor att Strindberg enligt Lamm var inne på tanken att 
döpa romanen till Ödeland. Det existerar också en längre 
studie av Harald Elovson om Strindberg och emigrationen 
i Americana Norvegica III-IV (1971 resp. 1973), som Mei
dal inte tycks ha hittat fram till. Där ägnas naturligtvis 
Götiska rummen och Olust i landet en stor del av upp
märksamheten, men slutsatsen blir att emigrationen var 
någonting som upptog Strindberg i hela hans liv.

Om Strindbergs intresse för emigrationen vittnar också 
att man i hans efterlämnade bibliotek finner två av emigra- 
tionsutredningens bilagor, den sjunde och den tionde. 
Han ägde också utredningens fem bygdeundersökningar 
(= bilaga VIII) och den officiella befolkningsstatistiken 
från 1907. Samtliga bilagor till emigrationsutredningen är 
dessutom försedda med understrykningar eller anteck
ningar, något som man kan underrätta sig om i ett arbete 
som författaren borde ha gjort större bruk av: Hans Lind
ströms Strindberg och böckerna (1977).

Jag menar alltså att avhandlingsförfattaren inte riktigt 
insett emigrationsfrågans stora betydelse. Hade han gjort 
det hade han kunnat sätta in den i ett intressant perspektiv 
med hjälp av t. ex. Ann-Sofie Kälvemarks avhandling 
Reaktionen mot utvandringen (1972). Han kunde också ha 
observerat att det pågick en debatt i ett antal nummer av 
just Stormklockan hösten 1909, som vittnar om hur man 
inom det socialdemokratiska ungdomsförbundet såg på 
frågan. Det var ju samma ungdomsförbunds förlag som
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förmodligen såg till att Olust i landet placerades först i Tal 
till svenska nationen.

Emigration sfrågan leder på ett naturligt sätt över till den 
syn på romanen Götiska rummen som -  i polemik mot 
bl. a. Jan Myrdal, vilken beskylls för »betänklig ideologisk 
reduktionism» (s. 317) -  redovisas i avhandlingen. Som 
framgått laborerar författaren med ett relativt starkt ut
vecklat antitetiskt tänkande med året 1910 som vattende- 
lare. Före det året härskar profetattityden, därefter folk- 
tribunen, Paulus avlöses av Johannes och teokratin av 
naturrätten. Det är en prydlig bild med rena linjer som 
ritas upp, men problemet är att under den period som 
enligt förutsättningarna inte ger utrymme för samhällskri
tik ger Strindberg ut Götiska rummen, ett verk som hittills 
vanligen uppfattats som en bred, kritisk samhällsskildring. 
Sven Rinman kallar det t. ex. »ett frontalangrepp mot det 
svenska samhället» (Ny illustrerad svensk litteraturhisto
ria, del 4 (1967) s. 123). En så pass kvalificerad bedömare 
som Strindberg själv har ju dessutom betonat kontinuite
ten mellan sina inlägg i fejden och Götiska rummen (bl. a. i 
Tal till svenska nationen s. 11).

Författaren har naturligtvis varit väl medveten om det 
här dilemmat och det aktualiseras ofta i avhandlingen. Det 
kan heta att Götiska rummen och Svarta fanor endast på 
»ett ytplan» innebär »en återgång till en granskning av 
samhälleliga förhållanden» (s. 32). Det handlar i stället om 
»en litterärt gestaltad självuppgörelse», som maskerats till 
ett angrepp mot 80-talets litteratur och radikalism (s. 33). 
Vad som i romanen sägs om socialismen får inte ses som 
Strindbergs egna åsikter (s. 32), ej heller vad som sägs om 
republik och monarki (s. 88).

Ett visst stöd för sin läsning har författaren tyckt sig 
finna hos ett par med romanen samtida röster som åbero
pas (s. 321 not 34) apropå tanken att Götiska rummen är 
självuppgörelse och inte samhällskritik. Bl. a. citeras ur 
Bo Bergmans recension i Ord och Bild att överallt »bullrar 
en enda röst i allas, författarens egen», men med detta 
menar inte Bergman att säga att romanen är en självupp
görelse. Han framför i stället en estetisk invändning av 
den innebörden att Strindberg numera saknar fömåga till 
objektivering, komposition och genomförd och fristående 
människoskildring, varför Götiska rummen är omöjligt 
som konstverk. Nathan Söderblom får bidra med syn
punkten att det är ofruktbart att läsa Svarta fanor som en 
nyckelroman, men för den sakens skull förnekar han inte 
att den är en nyckelroman. Han säger bara att vi så 
småningom kommer att tappa bort personnyckeln och att 
man inte får glömma att Strindberg inte skonar sig själv.

Varken Bergman eller Söderblom kan alltså tjäna som 
stöd för åsikten att Götiska rummen och Svarta fanor bara 
på ett ytplan är romaner om samhället. Inte heller argu
mentet (s. 33) att Götiska rummens undertitel Släktöden 
från sekelslutet skulle peka i samma riktning är möjligt att 
acceptera. Snarare pekar det i motsatt riktning, eftersom 
just den typen av undertitel är vad man kan vänta sig att 
finna på en bred, samhällsskildrande roman. Men avgö
rande är ju att Strindberg redan på första sidan i Götiska 
rummen direkt anknyter till Röda rummet, till Arvid Falk 
och det övriga persongalleriet, och att detta inte gärna kan 
ses som något annat än en genreangivelse och en signal till 
läsaren att här kommer ett verk i Röda rummets stil. 
Detta är också precis vad Strindberg själv säger i det

första brev till förläggaren Hugo Geber där den nya ro
manen, som då ännu är under arbete, nämns den 6 januari 
1904: »Götiska rummen; hoc est fortsättning på Röda 
rummet» (SS 40: 310). Detta finns ej citerat i avhandling
en. Det är heller inte svårt att se att Götiska rummen är 
precis den rundmålning av samhället som så många talat 
om och att den dessutom på en mängd punkter förebådar 
Strindbergsfejden. Elovson menar f. ö. i sin uppsats om 
Strindberg och emigrationen att Strindberg var angelägen 
att få ut romanen innan riksdagen åtskildes våren 1904, 
därför att den i emigrationsfrågan hade ett alldeles be
stämt politiskt opinionsbildande syfte.

Det tycks mig sålunda vara uppenbart att författarens 
vackra, antitetiska modell förlett honom att göra en alltför 
pressad tolkning av Götiska rummen, en tolkning som f. ö. 
ytterst tycks emanera ur ett cirkelbevis. Det betyder ock
så att jag inte heller kan acceptera den analys som Meidal 
gör (s. 34) av en passus i romanen som han menar vara 
romangestalten Gustav Borgs reflexioner över socialis
men, utmynnande i att denne inser otillräckligheten i sin 
liberala ideologi. Men citatet ur romanen är helt enkelt 
inte möjligt att uppfatta på det sättet. Gustav Borg kan 
inte gärna tänkas formulera vad han inte märkt och man 
kan dessutom fråga sig varför han kallat arbetarpartiets 
ledare för agitatorer och anarkister, när han är medveten 
om att de arbetar för lagstiftning och ordning. Meidals 
läsning blir än orimligare, om man besinnar att den åld
rade Gustav Borg i romanen just skrivit en ledare mot 
samhällsupplösningen och därför erhållit tackbrev från 
konservativa kretsar. Den enda tolkning av det meddelade 
citatet som är möjlig är i stället att det återger författarens, 
d.v. s. Strindbergs egen analys. Den som har genomskå
dat liberalismen är inte Gustav Borg utan Strindberg!

I avhandlingens i särklass längsta kapitel återfinns den 
mycket grundliga och kompetenta undersökningen av 
Folkstaten. Att analysen är grundlig och kompetent och 
därtill uppslagsrik och mycket annat vackert utesluter 
emellertid inte att det finns invändningar att göra. Framför 
allt vill jag anmäla en annan åsikt än författaren vad gäller 
graden av klarspråk i denna politiska artikelserie. Till 
skillnad från honom (s. 90) menar jag t. ex. att det i 
Folkstaten verkligen förekommer en direkt plädering för 
republiken och inte bara suggererande antydningar (se SS 
53:182 och 206), men detta kan möjligen sägas vara sub
jektivt färgade omdömesfrågor. På en annan och kanske 
viktigare punkt vill jag dock med stort eftertryck hävda att 
författaren på grund av sin stora lärdom och sin smak för 
utspekulerade konstruktioner övertolkat Strindbergs i 
grunden enkla budskap, så att detta budskap gått förlorat. 
Jag åsyftar vad som på s. 102-106 sägs om Strindbergs 
bruk av orden principal, husbonde och tjänare samt om 
distinktionen umbärlig-oumbärlig.

Ordet principal förekommer i Folkstaten bl. a. i den på 
s. 102 citerade sammanställningen: folket ska vara »prin
cipal, huvudman, husbonde». Därutöver förekommer det 
ytterligare ett tiotal gånger och alltid i den förbindelsen att 
folket eller riksdagen ska vara kungens principal. Detta 
har fört författarens tankar till »Strindbergs läsning i juri
diska och statsrättsliga ämnen», till Nils Quiding och till 
den s. k. principalatsstriden vid 1743 och 1746 års riksda
gar (s. 102 f.).

Nu stod den artikel som citeras, Folkets Majestät (F.
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M:t), första gången tryckt i Social-Demokraten, och det är 
nog ändå en smula långsökt att tänka sig att dess läsekrets 
skulle ha haft någon närmare kännedom om den av av
handlingsförfattaren angivna bakgrunden. Däremot kan 
man tryggt förutsätta att varenda en i läsekretsen visste 
att ordet principal rätt och slätt betydde arbetsgivare. Det 
var helt enkelt ett vardagsord, som man inte behöver gå 
till juridiska eller statsrättsliga skrifter för att hitta. Man 
kan t. ex. hitta det i dikten Strejkbrytaren av signaturen 
Blusman (SocDem 28.5 1890): »Du -  för att uti gunst hos 
principalen komma, / Du som när det gällde ändock 
svek», eller i Leon Larssons roman Samhällets fiende 
(1909): » som äldre hade han alltid haft principaler, verk
mästare, förmän och äldre arbetare över sig» (s. 33). 
Principal betydde alltså arbetsgivare och det är också 
exakt så Strindberg använder ordet: folket och riksdagen 
ska vara kungens arbetsgivare, inte tvärtom.

Ordet husbonde sägs (s. 103) komma en läsare att asso
ciera till »en företrädesvis fornnordisk eller medeltida 
kontext» och i fortsättningen nämns Västgötalagen och 
Konungastyrelsen. Men här begår författaren samma 
misstag som i fråga om principal, han vill inte se att ordet 
är lika vanligt som banalt. I Nordisk Familjeboks förträff
liga andra upplaga finner man i ett band tryckt 1909 
uppslagsordet Husbonderätt som definieras som »arbets- 
gifvarens (’husbondens’) befogenhet att inom skäliga 
gränser tillgodogöra sig tjänarens arbetskraft och att, i 
händelse tjänaren icke inställer sig i tjänsten eller rymmer 
därifrån, få honom genom myndighets försorg hämtad till 
tjänsten». Dessutom kan husbonderätt betyda mannens 
makt över hustru och familj.

Det citerade ur artikeln om husbonderätt visar också att 
ordet tjänare var ett högst frekvent ord, medan det för 
avhandlingsförfattaren (s. 104) har »starka religiösa kon- 
notationer» som bl. a. leder spåret till Swedenborg. Men 
även på den här punkten är det mera befogat att ty sig till 
den mera jordnära Nordisk Familjebok, närmare bestämt 
uppslagsordet legohjon i det sextonde bandet, tryckt 1912. 
Legohjon förklaras där vara detsamma som i lagspråk 
heter tjänstehjon och i dagligt tal tjänare, d. v. s. en arbets
tagare i jordbruk eller hushåll eller för husbondens per
sonliga uppvaktning.

Slutsatsen måste bli att när Strindberg i ett antal poli
tiska artiklar i Social-Demokraten använde orden princi
pal, husbonde och tjänare använde han ord som var välbe
kanta för hans läsekrets och som syftade på en för dessa 
läsare ytterst välkänd och ytterst vardaglig verklighet. Det 
handlade om gängse arbetsmarknadsterminologi, en ter
minologi f. ö. som Strindberg själv använt sig av tidigare i 
Om det allmänna missnöjet (1884). Ingen läsare torde 
därför ha undgått att förstå vad Strindberg menade, när 
han hävdade att kungen skulle vara tjänare och folket 
husbonde eller principal. Därför kan jag inte som avhand
lingsförfattaren (s. 105) finna det anmärkningsvärt att 
Strindberg inte refererar till Swedenborg på den här punk
ten. Det beror på att Swedenborg inte har här att göra.

I Folkstaten använder sig också Strindberg av uttryc
ken de umbärliga contra de oumbärliga och här (s. 105) 
går författarens tankar till Paulus, till Thomas More och 
till kyrkofäder som Basilius, Johannes Krysostomos och 
Clemens. Av de meddelade citaten framgår emellertid att 
ingen av dessa nyttjat uttrycken umbärlig-oumbärlig, utan 
endast i största allmänhet talat om att den rike är en tjuv

och annat liknande. Detta bör nog ses som ett indicium på 
att författaren är inne på fel spår, samtidigt som man 
noterar att han även i det här fallet vill s. a. s. teologisera 
Strindberg och läsa honom i ljuset av en kristen tradition. 
Men distinktionen de umbärliga/ de oumbärliga hör otve
tydigt hemma i ett politiskt eller socioekonomiskt sam
manhang, något som man lätt övertygar sig om genom att 
med oförvillad blick läsa de texter där termerna återfinns 
och av vilka en del finns citerade i avhandlingen, t. ex. på 
s. 240, 267 och 298. Dessutom visar ett citat på s. 102 att 
även S. A. Hedin utnyttjade den här terminologin.

An intressantare är det att ta fasta på vad Strindberg 
själv hade att anföra i frågan i Om det allmänna missnöjet 
(1884), där det heter: »Samhället indelar sig självt av 
naturen i två genomgående klasser: de oumbärliga och de 
umbärliga (de närande och de tärande). Den första stora 
tänkare som gjorde det ekonomiska samhället till föremål 
för vetenskap, de Quesnay, och vilken kallas national
ekonomiens grundare, benämnde dessa grupper de pro
duktiva och de improduktiva.» (SS 16:17.)

Den Francis Quesnay (1697-1774) som Strindberg 
nämner var grundare av och den främste företrädaren för 
fysiokratismen, enligt vilken ju i första hand bönderna var 
de närande och stadsinnevånarna de tärande. Här någon
stans finns sålunda förmodligen ursprunget till uttrycken 
de umbärliga och de oumbärliga att söka, eller möjligen i 
den klassiska liberala nationalekonomins värdelära, hos 
Adam Smith eller kanske ännu hellre hos David Ricardo. I 
varje fall torde det vara ställt utom allt tvivel att vi här har 
att göra med en renodlat politisk terminologi som står för 
ungefär detsamma som överkläs s/underklass, tärande/nä- 
rande eller varför inte bourgeoisie/proletariat. Författaren 
har m. a. o. underskattat den samhällskritiska potentialen i 
Folkstaten.

Det finns i Björn Meidals avhandling många andra in
slag som också vore värda en grundlig diskussion. Dit hör 
frågorna om Strindbergs strategi (om han nu hade någon 
sådan) under fejden, om nationalinsamlingens karaktär 
var formellt eller reellt opolitisk och om det lämpliga i att 
använda sig av begreppen profet och folktribun för att 
fånga in den förändring som Strindberg genomgår omkring 
1910. Men Samlarens utrymme är inte obegränsat och 
någon liten plats måste också beredas åt allt det beröm 
som denna avhandling är värd.

Som förmodligen framgått har det enligt min mening 
funnits anledning att rikta kritik mot t. o. m. en del mycket 
viktiga punkter i Meidals framställning, något som dock 
inte hindrar att Från profet till folktribun är en avhandling 
som såväl kvantitativt som kvalitativt vida överträffar den 
norm som kommit att utbildas för den nya avhandlingsty- 
pen. Inte minst präglas framställningen av ett påfallande 
problemsinne och en respektingivande lärdom som spelar 
över ett stort register: teologi, statsvetenskap, idéhistoria, 
politisk historia jämte förstås litteraturvetenskap. Den 
präglas också av skarpsinne (även om detta ibland kom
mer till användning där inget skarpsinne behövts), kom
binationsförmåga och en anmärkningsvärd forsknings- 
energi. Till avhandlingens förtjänster bör också räknas 
författarens djärvhet och oförvägenhet. Han har inte varit 
rädd för att framställa klart utmejslade teser och att kon
sekvent och energiskt driva dessa avhandlingen igenom, 
något som naturligtvis lett till att han gärna gett hugg på
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sig. Men detta är att betrakta som det goda myntets 
frånsida.

Framför allt har Meidal lyckats med en sak: han har 
gjort Strindbergs sista år begripliga. Ingen kan längre 
hävda att det Strindberg då skrev ska ses som bisarra eller 
rent av sjukliga eruptioner. Inte minst av den anledningen 
ansluter Från profet till folktribun på ett lika naturligt som 
värdigt sätt till raden av stora föregångare inom Strind- 
bergsforskningen.

Jan Stenkvist

Björn Sundberg: Sanningen, myterna och intressenas 
spel. En studie i Hjalmar Söderbergs författarskap från 
och med Hjärtats oro. Skrifter utg. av Litteraturveten
skapliga institutionen vid Uppsala universitet, 15. Upp
sala 1981.

Det finns en utsökt liten bok av Hjalmar Söderberg som 
heter Hjärtats oro och som säkert inte många yngre 
svenskar har läst. Den utkom hösten 1909, storstrejkens 
år, och finns med i både hans Skrifter från 1920 och i hans 
Samlade verk från 1940-talet. Men i övrigt är den inte 
omtryckt och har i motsats till hans kända romaner inte 
spritts i ständigt nya upplagor.

Söderberg anses inte ha skrivit särskilt mycket -  de 
samlade verken består av tio, ganska glest satta volymer. 
De rymmer visserligen inte allt han skrivit, men det är 
ändå inte någon omfattande produktion för att vara av en 
författare som blev ett par och sjuttio år. Nu är kvantitet 
som bekant inte något särskilt bra mått på en författares 
betydelse, förutsatt att inte den kvantitet det gäller utgörs 
av det som skrivits om honom och hans verk.

Om Söderberg och hans författarskaps centrala ställ
ning i sekelskiftets nordiska litteratur vittnar därför -  om 
inte annat -  den omfattande litteraturkritiska verksamhet 
och de lärda mödor som ägnats honom och han produk
tion. På 1960-talet kom som en bekräftelse på hans vikt 
och betydelse två stora akademiska avhandlingar (gamla 
stilen) som båda ägnades ett centralt skede i Söderbergs 
författarliv: Sten Reins Hjalmar Söderbergs Gertrud. Stu
dier kring ett kärleksdrama, och Bure Holmbäcks Det 
lekfulla allvaret, med undertiteln Studier över erotiska 
och polemiska motiv i Hjalmar Söderbergs roman Den 
allvarsamma leken mot bakgrund av hans tidigare 
författarskap. Särskilt Holmbäcks arbete belyser mångsi
digt och grundligt Söderbergs författarskap.

Också andra forskare har i större separata studier be
handlat olika aspekter på Söderberg. Nils Åke Sjöstedt 
har gått igenom Kierkegaard-reminiscenser i hans verk 
och Lennart Pagrot och Peter Cassirer har granskat 
honom ur stilistiska aspekter, osv.

Alla dessa förtjänta forskare har dock inte uttömt äm
net; de kan till och med sägas ha om inte förbigått så dock 
underskattat delar av hans författarskap, särskilt det han 
skrev efter uppbrottet från Sverige och överflyttningen till 
Köpenhamn, den som blev definitiv hösten 1909.

Hjärtats oro tillkom under själva passagen mellan de två 
epokerna i Söderbergs författarliv och har hamnat i slag
skuggan av de större verken. På goda grunder har Uppsa-

laforskaren Björn Sundberg ansett den vara värd en sär
skild undersökning, och sina resultat redovisar han i av
handlingen Sanningen, myterna och intressenas spel. En 
studie i Hjalmar Söderbergs författarskap från och med 
Hjärtats oro, som ventilerades vid Uppsala universitet 
häromåret. Framställningen bär spår av att från böljan ha 
varit tänkt som en monografi över just Hjärtats oro, men 
som den inte helt genomskinliga undertiteln antyder har 
den växt ut till att omfatta mer än enbart tänkeboken från 
1909. Avhandlingens baksida upplyser om att den är »en 
undersökning av Hjalmar Söderbergs författarroll» och att 
den visserligen har sin tyngdpunkt i analysen av Hjärtats 
oro, men att den samtidigt spänner över hela författarska
pet. Det låter onekligen en smula mastigt, och det kan 
därför vara på sin plats att se hur Sundberg formulerat sin 
forskningsuppgift, vilket han gör i det som inledningen 
betecknade kapitel I. I det aktuella avsnittet skymtar fyra 
teser (bokstavsbeteckningarna är mina):

A. Man kan »se Söderbergs författarskap som en fortlö
pande process från fiktivt skapande till ohämmat blottläg
gande».
B. Där »andra endast sett excentricitet och bruten inbill- 
ningskraft» (hos Söderberg) tillåter detta synsätt oss »att 
upptäcka mening och sammanhang».
C. Hjärtats oro utgör en brygga mellan Söderbergs tidi
gare och senare verk.
D. »Hjärtats oro är ett moget verk, präglat av författarens 
intellektuella och konstnärliga kraft -  trots att han emel
lanåt bedyrar oss motsatsen».

Ur en kompletterande innehållsförteckning på sid. 9 tar 
jag ytterligare två teser:

E. Söderbergs kontakt med Nietzsche »är viktigare för 
förståelsen av Söderbergs verk» än den sekelskiftespessi- 
mism, med rötter hos Schopenhauer och Hartmann, som 
han ansetts som företrädare för.
F. Enligt Söderbergs uppfattning utnyttjas religiösa och 
politiska myter till att omtolka verkligheten och dölja 
sanningen.

Begreppet författarroll nämns bara en passant i beskriv
ningen på s. 9; baksidan är i det avseendet faktiskt mer 
rättvisande. I en klargörande uppsats 1976 renodlade upp- 
salaforskaren Bo Bennich-Björkman diskussionen om Sö
derbergs växlande attityder till sitt skrivande, och efter
som Bennich-Björkmans ande i flera avseenden svävar 
över avhandlingen hade det inte skadat med en redogörel
se för de tre olika stadier i utvecklingen av Söderbergs 
författarroll som denne definierat. Att avhandlingen tar 
avstamp i den nämnda uppsatsen framgår bl. a. av att 
också Sundberg inleder sin framställning med att citera 
den nedgörande karakteristik av Söderberg och Den all
varsamma leken som förekommer hos Fredrik Böök i 
dennes Den svenska parnassen av år 1928. (Att Bööks 
uppfattning format den allmänna bilden av Söderberg vill 
jag dock inte hålla med Sundberg om. Omdömet om Sö
derbergs svaga fiktionsförmåga går visserligen igen hos 
bland andra Bo Bergman, men en utbredd uppskattning 
och förståelse visades tidigt också den Söderberg som 
Böök ostentativt inte ville förstå sig på.)

Den av de uppställda teserna som det är lättast att 
acceptera, är den ijärde (D). Trots att Hjärtats oro är




