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130 Övriga recensioner

konstatera att Strindberg nu spelat ut sin roll; för den nya 
generationen är »Strindberg der Mann von gestern. Seine 
Lehre die Lehre von gestern. Gesprochen aus Bedingun
gen von gestern. Eine historische Größe, deren Allge
meingültigkeit in der individuellen und zeitlichen Be
dingtheit des Mannes und seines Werkes widerlegt er
scheint. Was übrigbleibt, ist ein interessanter Fall» (s. 
338) -  och med nazisternas makttillträde försvinner 
Strindberg temporärt från den tyska scenen.

Inte oväntat toppar Dödsdansen statistiken, om vi ser 
till enskilda dramer, med 1 257 föreställningar; det var ju 
med Max Reinhardts uppsättning av Dödsdansen på 
Deutsche Theater i Berlin i september 1912, som Strind
bergs segertåg i Tyskland inleddes. Men om vi ser vad 
som därefter kommer på popularitetslistan blir man aning
en förvånad: Kamrater (1 207 ggr) och Brott och brott 
(1 046) ligger ett gott stycke före t. ex. Fadr en (760), Frö
ken Julie (626) och Ett drömspel (502). Anmärkningsvärd 
är också Svanevits popularitet: med sina 432 föreställning
ar går dramat in på tionde plats. Inalles registreras 11 352 
Strindbergsföreställningar under de år undersökningen 
täcker.

Till dokumentsamlingen och föreställningsstatistiken 
sluter sig en kommenterande inledning där forskarlaget 
redogör för de metodiska utgångspunkterna, skisserar ex
perimentscenernas och den tyska teaterkritikens utveck
ling, samt sammanfattar sina resultat och ger en översikt
lig bild av Strindbergsreceptionen i Tyskland ända fram 
till våra dagar.

Där kan man inhämta att Strindberg under slutet av 
1800-talet uppfattades som den svenske skandalförfat
taren, herostratisk efter hädelseåtal och tukt- och 
sedlighetssårande alster. Som dramatiker ställs Strindberg 
i Ibsens skugga, och författarna konkluderar: »Für die 
Theatersituation der 90er Jahre ist jedenfalls zu konsta
tieren, daß das Gros der Regisseure und Schauspieler den 
radikalen Anforderungen der Strindbergschen Dramatik 
nicht gewachsen ist.» (s. 35) Reinhardts tidiga inscene- 
ringar, 1902-1904, av bl.a. Bandet och Fröken Julie be
tecknas visserligen som banbrytande, men de leder inte 
till något genombrott på bred front. Marken bereds dock, 
inte minst genom Emil Scherings trägna insatser på 00- 
talet, och 1912 kommer som nämnts genombrottet med 
Reinhardts uppsättning av Dödsdansen. För Reinhardt 
och hans efterföljare blir nu Strindberg avantgardisten och 
vägröjaren för den teatraliserade och expressionistiska 
teatern.

Efter succén i Berlin sprids Strindbergs dramer runt om 
på tyska scener. Höjdpunkten nåddes under åren 
1919-1923, alltså efter första världskriget, inte under kri
get som tyska forskare tidigare hävdat. Med nazisternas 
makttillträde försvann, som sagt, Strindberg från den tys
ka scenen -  med tydlig anspelning på Strindberg dömde 
Völkischer Beobachter ut Weimarrepublikens repertoar: 
»Für eine Nation, welche die Nerven verloren hatte, war 
solches hysterisches Theater jedenfalls Gift!» (s. 57) -  
men efter andra världskriget gör han rentré som en av de 
moderna dramaklassikerna. 60-talet med dess politiska 
teater innebär en tillfällig nedgång men den trenden bryts 
under 70-talet, inte minst genom Ingmar Bergmans upp
märksammade insceneringar av Till Damaskus i Berlin 
(1974) och Ett drömspel i München (1977).

Med Strindberg auf der deutschen Bühne har Hans-

Peter Bayerdörfer och hans kolleger på ett imponerande 
sätt berikat vårt vetande om Strindbergsdramatikens öden 
i Tyskland.

Björn Sundberg

Jan Stenkvist: Nationalskalden. Heidenstam och politi
ken från och med 1909. Norstedts. Sthlm 1982.

Jan Stenkvist följer på nära håll Heidenstams väg från 
Medborgarsångens radikaldemokratiska paroller och det 
antimonarkistiska utbrottet 1902 med dikten I Biarritz 
sitter kungen, ända fram till de beundrande hedersbetygel
serna för Mussolini och Hitler i respektive länders tidning
ar på 20- och 30-talen, nu med Sven Hedin bland de 
närmaste meningsfränderna. Den första stora anhalten på 
vägen är den lysande festdagen på Naddö 6 juli 1909, då 
femtioåringen hyllas som nationens hövding och Björn
son-rollen över partifraktionerna som han i flera år gestal
tat på den allmänna ungdomsrörelsens sommarmöten, 
syntes tryggad. Men det är också nu man kan iaktta de 
första sprickorna i endräkten; det diskuteras länge varför 
det inte finns någon hälsning från Branting i telegramskör
den. Snart är storstrejken verklighet och Erik Hedén räk
nar med sorg in Heidenstam bland de tigande och därmed 
svikande diktarna.

Under Strindbergsfejden fördjupas klyftan mellan dikta
ren och arbetarrörelsen som inte har svårt att fördela 
sympatierna då alternativen uppställs efter det lättfattliga 
mönstret tjänstekvinnans son och adelsjunkern alias bor- 
gardömets sångare. När Heidenstam efter lång tvekan tar 
till orda, sker det med ett förbittrat angrepp både på 
Strindberg och på arbetarrörelsens ledare. I fortsättningen 
ligger frontlinjerna fast, och eldgivningen återupptas så 
fort anledning ges t. ex. i samband med F-båtskampanjen 
1912 och borggårdskrisen på vintern 1914. Stenkvist ana
lyserar uppfinningsrikt ryktesbildningen kring författar- 
ansvaret för den kungliga retoriken i februari 1914 och 
sätter försiktig tro till en tradition enligt vilken Heiden
stam skulle ha skrivit Gustaf V:s tal till studenterna. Och 
visst är det möjligt. Några som helst spår av skaldens egen 
prosarytm eller hans metaforik finns visserligen inte i det 
också tankemässigt mycket ordinära talets text, men det 
är ju som Stenkvist framhåller inte att vänta: orden skulle 
falla sig naturliga för kungens huvud och läppar och hade 
säkert passerat många granskare. Att det längre fram på 
10-talet utväxlades ömsesidiga besök mellan Heiden
stams Naddö och drottning Victorias Solliden talar i vart 
fall inte emot teorin om ett tidigare oratoriskt samröre.

Också när det gäller att urskilja riktningen och tyngden i 
influenserna mellan Hedin och Heidenstam under denna 
period och i fortsättningen är Stenkvist varsam, och han 
varnar mot föreställningen att skalden skulle tagit något 
djupare intryck av den andres urskillningslösa hänförelse. 
Genom att den nya boken helt kunnat utnyttja Heiden
stams korrespondenser med Hedin, Böök, Arvid Hern- 
marck och Ernst Liljedahl har forskningen vunnit ytterli
gare en rad goda hållpunkter.

Den tyska ungdomens bragder på slagfältet håller en 
kort tid Heidenstam vid gott lynne, men efterhand glider 
han allt djupare in i grubbel över »krigets gåta» (rubrik till 
en art. i SvD vintern 1915) och förtvivlan över »det nid
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verk som heter världskriget» (brev till Norling nov. 1917). 
Aktivismen är han mycket fjärran inte bara som politiskt 
allvar, redan som retorisk gest.

Det sista kapitlet i Nationalskalden sorterar skickligt de 
dokument av mycket växlande bevisvärde som speglar 
Heidenstams förhållningssätt till mellankrigstidens natio
nalistiska rörelser i Europa. Den tyska nationalsocialis
men arbetade särskilt energiskt på att utnyttja diktarens 
sympatier såsom propagandanummer. Folk från den tyska 
legationen i Stockholm uppvaktar honom gång på gång, 
och det går så långt att Rudolf Hess själv gör visit på 
Övralid; det är på våren 1935.

Av nordiska galjonsfigurer på den litterära kanten var 
naturligtvis Gunnar Gunnarsson och Hamsun långt an
vändbarare, båda ännu starkt och kvalificerat produktiva 
och med somliga verk som kunde låta sig tolkas i riktning
en av Blut und Boden, Hamsun dessutom villig att spela 
en politisk roll i sitt hemland. Heidenstams växande seni
litet berövade honom snart som person det önskade sym
bolvärdet i Tyskland. I själva verket torde skaldens good
will som politisk auktoritet ha varit mycket begränsad 
också i Sverige, och det redan på 20-talet. Den offentlig- 
hetsroll av profet och väktare på det svenska Sions murar 
som Hedin och andra vänner ville förmå honom att spela, 
avvisade han själv i allmänhet med framgång.

Eljest är det snarast just på denna punkt som Stenkvists 
undersökning bör kunna nyttiggöras av forskningen och 
föras vidare: vilket propagandavärde på gott och ont har i 
en given historisk situation en kulturskapare som engage
rar sig eller engageras för ett politiskt program med sin 
blotta person? Denna litteratursociologiska frågeställning 
torde vara omöjlig att med någon ackuratess komma till 
rätta med, men intressant och uppfordrande är den.

Däremot finns det inom det av Stenkvist inhägnade 
reviret ganska ringa tillfällen att konfrontera diktarens 
politiska idéer med hans eget samtida fiktionsskapande. 
Heidenstams diktning hör till de sent utvecklade och tidigt 
förstummade. Nya Dikter 1915 är den sista bok han själv 
ger ut. I den upptar Stenkvist till behandling bara Bygde- 
borgen, och det är riktigt nog att de så att säga rättvända 
poetiska motstyckena till de samtidiga nationellt-konser- 
vativa deklarationerna är ganska få, fast de finns. Men det 
skulle inte ha varit mindre befogat att dröja vid de många 
dikter som gestaltar en helt annan livs- eller dödskänsla än 
den som den politiskt aktive talaren och skribenten torg
förde. Vårens tid skrevs 1914 och är en försoningsgärd 
som enligt skaldens egen uppgift tillkommit »vid Strind
bergs grafkors». Begynd vandring och Vid vägens slut är 
också sena dikter, besinningens avböner t. ex. till de poli
tiska motståndare som han smädat i stridens förmörkelse:

men där jag går, jag ser, att rätt och heder 
min ovän ock på skölden skrivet bär.
Ej livets röster längre mig förvilla.
Jag är så ensam som en man kan bli, 
men klar är rymden, hög och vinterstilla, 
och jag har glömt mig själv och vandrar fri.

Nya Dikter är långa stycken, en poetisk dementi av de 
politiska utsagorna. Broschyren Vad vilja vi? från 1914 
där en del av dessa kan läsas är ingen likgiltig skrift, allra 
minst ur den synvinkel som anläggs i Nationalskalden. 
Men det är Nya Dikter som är det stora dokumentet från 
10-talet, alla kategorier. Det förvånar också en smula, att

Stenkvist lämnat åt sidan de skönt formade historiefiloso
fiska betraktelserna i Stadshustalet 1923. Någon orörlig 
konservatism är det i varje fall inte fråga om där, liksom 
heller inte i memoarverket om kastanjernas tid. Sedan det 
med möda avslutats sänker sig tystnaden över skrivbor
det. Det behövs en annan diktares ömsinta inlevelse för 
att dechiffrera något av det tysta, ordlösa språket. Det är 
det Ole Söderström försökt göra i Molnvandring.

Fast Bjälboarvet från 1907 strängt taget faller före hans 
bakre tidsgräns har Stenkvist tagit upp denna roman till 
kortfattad granskning och läst den som ett inlägg för den 
konservativa statstanken, vilket utmärkt väl låter göra sig. 
Man uppfattar då hertig Magnus som diktarens språkrör, 
och visst är han det, men bara ett av dem. Den tankemäs
siga betydelsen av denna storslagna, också som miljöbild 
och i sin atmosfäriska dramatik så märkliga roman ligger 
efter min mening i det dialektiska spelet mellan bröderna. 
Det avgöres i fiktionen liksom i den historiska verklighe
ten till Magnus’ förmån men förblir länge oavgjort i förfat
tarens sinne. Han ger den laglöse anarkisten Valdemar, 
trålarnas och kvinnornas vän lika goda argument och 
samma mänskliga resning som brodern, dessutom ett ring
are mått av moralisk skuld. Under arbetet med boken 
vägde det rentav över i den ensamme individualistens 
favör: »Din Valdemar» kunde han underteckna ett brev 
till Axel Lundegård, rådgivaren i det medeltidshistoriska. 
Men han militariseras onekligen, och 1914 är det Magnus’ 
meningsfrände som tar till orda, inte Valdemars. Då är 
marschen mot höger avslutad, i Bjälboarvet ännu inte 
påbörjad.

Om man inte hälsar Jan Stenkvists nya bok med odelat 
lyckliga känslor är skälet förmodligen i första hand att den 
uppgift han satt sig inte verkar riktigt förtjänt av denna 
förstklassiga undersökning. Den inrymmer som sagt inget 
vittert korrelat till de politiska tankegångar som exami
neras. Diktaren är gammal, inte till åldern men både till 
sin fysiska och sin intellektuella status, och han är på väg 
att förlora herraväldet över sina genuint litterära uttrycks
medel.

Hur han under sina sista decennier förhöll sig till skeen
det i världen och i landet och omvänt hur han själv be
dömdes inom de politiska tidsrörelserna har dessutom i 
huvudlinjerna varit bekant. Det är nyttigt med de precise
ringar Stenkvist gjort; de omöjliggör att missuppfattningar 
i ena eller andra riktningen sätter sig fast. Men det måste 
sägas att hans sorgfälliga genomgång inte rubbat konturer
na av bilden. Mycket korrekt har han också redovisat vad 
som förut sagts i ämnet.

Det återstår en reflexion att göra till Stenkvists bok, en 
som faller inom receptionsestetiken eller kanske är det 
-etiken. Men det är näst intill omöjligt att formulera den 
utan att synas vilja ifrågasätta forskningens rätt och plikt 
att fastställa också olustiga sanningar. Hjälper det att 
försäkra att det som ligger mig om hjärtat i sammanhanget 
bara är att litteraturvetenskapen inte prisger litteraturen, 
inte offrar dikten själv? Min enkla tankegång är denna: om 
forskningen väljer att uppehålla sig vid en alltigenom 
negativ aspekt på ett författarskap eller dess upphovsman 
är det ofrånkomligt att denna kritiska aspekt i allmänhe
tens ögon övertrumfar alla eventuella kvaliteter. Jag kan 
omöjligt bagatellisera denna sekundära effekt.

Att synas ha blivit eller åtminstone förblivit »national



skald» på Allmänna valman sförbundets villkor är sedan 
länge något av det mest katastrofala som kan ha hänt en 
svensk poet. Det är misstänkt att ha skrivit Sverige, sär
skilt om man är adelsman, privatförmögen och så små
ningom begåvad med Nobelpriset. Har samma person, låt 
vara på sena, orkeslösa dagar visat sympatier för Hitler, 
låt vara i böljan av hans regemente, skall det en kraftan
strängning till för att vilja befatta sig med denna persons 
diktning. Jan Stenkvists undersökning inbjuder eller upp
manar på intet vis till denna ansträngning, och sådan den 
är med sin sorgfälliga dokumentation av Heidenstams po
litiska olycksväg efter 1909 är det en överhängande risk 
att hans resultat definitivt blockerar Heidenstams skald
skap hos läsare som inte tidigare hittat dit och blivit för
trogna med dikten. Jag påstår verkligen inte att Stenkvist 
åsyftat denna utgång: han kan t. ex. inte beslås med en 
enda rad där utsagorna från 20- och 30-talen anses kasta 
ett avslöjande ljus bakåt mot 90-talets diktning. Men det 
är osannolikt att boken läses med samma kloka försiktig
het varmed den är skriven. Flera recensioner i dagspres
sen har i det avseendet varit gravt illavarslande.

Dagens Nyheters långa anmälan slutar med att återge 
dikten Om tusen år och har därmed på ett betydelsefullt 
sätt markerat att det finns en annan Heidenstam än den 
som boken enligt sin målsättning ställer fram. Men även 
denne andre var och är starkt överskattad. »Hans talang 
var begränsad»; med sin ytlighet och teatraliska hållning 
åstadkom han att »författarrollen snedvreds och förtarvli- 
gades», och han kom att undanskymma »diktare av högre 
rang och djupare insikt» som Söderberg, Nordström och 
Hjalmar Bergman. Själv blev han skylt och värn för litte
rära, politiska och akademiska skalkar. -  Denna historie
skrivning anses bekräftad av Stenkvists bok, som medger 
den skadeglada rubriken »Skyltdockan som föll».

Aftonbladets utropare anslår samma tema. »Visst är det 
värt att klä av Heidenstam», ropar rubriken med 
kvällspressens skrockande förtjusning åt en smaskig strip- 
tease. I själva texten letar man sedan fåfängt efter någon 
ynka antydan om att »utstyrselatleten» och kulturdeko
ratören» med sin iögonenfallande »personliga svaghet och 
brist på originalitet» ändå möjligen kan ha klämt fram en 
eller annan bra vers. Efter denna tidningens humbugför
klaring, utfärdad av en fil. dr i litteraturvetenskap vill man 
se den lojale läsare av A B  som finner vägen till något opus 
av Heidenstams hand.

Naturligtvis gör jag inte Jan Stenkvist ansvarig för hans 
recensents förlöpningar. Han har tillhandahållit en arsenal 
som utövar en särskilt provocerande verkan på Heiden
stams belackare.

Vi har som bekant i vårt land ingen motsvarighet till 
Yijö Hims kartläggning av Runebergskultens alla yttring
ar (den boken ropar nu på en fortsättning om de senaste 
decenniernas uppfinningsrika antikult). Hos oss skulle väl 
fluktuationerna i Bellmans, Tegnérs och Frödings efter- 
mälen ge det rikast varierade stoffet. Strindbergs och 
Heidenstams ryktbarheter ligger under några årtionden 
efter den stora kalabaliken kring 1911 i var sin vågskål. 
Om »Strindberg har rätt», så har Heidenstam fel och 
tvärtom. Bedömningen avgörs i allmänhet av domarens 
politiska och sociala utgångsläge, inte efter litterära kvali
teter hos föremålen.

Efter kriget, det andra, faller Heidenstams aktier i bot
ten och har förblivit där, inte utan samband med att
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detsamma hänt med Bööks. Dennes storartade monografi 
har i det stycket ingenting ändrat, tycks tvärtom ha för
stärkt tendensen. Inflytelserika kritiker som Knut Jaens- 
son och Harrie, båda pålitliga antagonister till Böök, för
summar i åratal inget tillfälle att död- eller spökförklara 
Heidenstam. Karolinerna kallas nu ogenerat för ett pe
koral, Hans Alienus för oläslig, Nobelpriset till Heiden
stam för en av akademins klassiska fadäser. Vad som 
alltefter temperament är hätskhet eller nedlåtenhet i för
dömelsen av Heidenstam bevarar sig ungt och friskt långt 
sedan vaije människa upphört att bestrida Strindbergs 
ojämförligt större betydelse. Hos nya släkten av modiga 
trotsare kvarstår ett okuvligt behov att nypa eller sparka 
till Heidenstam inte bara för de narraktigheter som utspe
lades omkring honom på hans ålderdom för 60-70 år sedan 
utan också för den långvariga njuggheten mot Strindberg i 
borgerlig press. Under tiden bedrages den ena generatio
nen av diktläsare efter den andra på mötet med hans 
poesi, som kritiken skulle stimulerat till. Det är ett tragiskt 
fall av misshushållning med våra litterära tillgångar. En 
bok om Heidenstams skaldskap, om hans lyriska konst, 
har en stor uppgift att fylla.

Ännu en gång vill jag urskulda mig för att Jan Stenkvists 
undersökning dragit på sig denna litania. Jag upprepar att 
jag finner den oklanderligt genomförd enligt sin målsätt
ning. Det är denna målsättning jag ifrågasätter på grund av 
dess, låt oss säga litteraturpolitiska konsekvenser.

Staffan Björck

På Karlfeldts vägar III. Karlfeldt-samfundet. Malung 
1983.

Våra många litterära samfund och sällskap utsänder årli
gen en bok till sina medlemmar. Dessa skrifter kan med 
tiden bli ganska magra både till omfång och innehåll. Men 
motsatsen kan också inträffa. Jag tror inte att jag tillgriper 
överord, när jag påstår att Karlfeldt-samfundets 14:e års
bok -  den heter På Karlfeldts vägar III (1983) -  är unik. 
Två av bidragen i denna volym har en tyngd och ett värde 
som rent av förändrar och fördjupar bilden av Karlfeldt.

För att förändra och fördjupa bilden av en klassisk 
diktare höves nytt och viktigt material. Den traditionella 
levnadsskildringen har varit »en gipsbyst, dömd att vid 
första fläkt rasa i golvet», säger Arne Bergstrand i en 
efterskrift. Som drivande kraft i redaktionskommittén har 
han velat motivera eller försvara de personhistoriska bi
dragen. Det förefaller onödigt: han har all heder av sin 
årsbok.

Måhända är det Gerda Karlfeldts död 1981, då 50 år 
hade gått efter skaldens död, som har medfört att åtskilli
ga biografiska uppsatser har kunnat publiceras de senaste 
åren. De två märkliga bidragen i den senaste årsboken 
handlar om Karlfeldts far och om hans hustru. Samfun
dets ordförande Gunnar Thyresson skriver om Katastro
fen på Tolvmansgården, dvs. om faderns konkurs och 
fängelsestraff. Thyresson är onekligen en högt kompetent 
utredare; han har varit justitieombudsman, och han pre
senterar också sina resultat med obeveklig logik och sak
lighet. Han har letat sig fram till tidigare okända handling
ar i tingsrätter, fängelser och landsarkiv, och han bevisar 
att Karlfeldts far ingalunda var så oskyldig som litteratur




