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historikerna har trott. Dessa taktfulla forskare har antytt 
att fadern »bragtes genom konkursen i delo med rättvi
san» (Torsten Fogelqvist), att »rättvisans representanter 
stego in över hemmets tröskel» (Olof Lagercrantz), att 
saken gällde »en fullständigt obetydlig växelaffär» (Jöran 
Mjöberg) eller »en trivial historia om felspekulationer och 
växeldragning» (Karl-Ivar Hildeman).

Om faderns förseelse hade varit så oskyldig, kunde man 
med fog påstå att Karlfeldt var abnormt känslig för allt 
som gällde heder och ära. En episod brukar i samman
hanget nämnas, nämligen Karlfeldts våldsamma reaktion 
när han 1898 hade utgivit Fridolins visor och Tor Hedberg 
i en recension antydde att Karlfeldt i sitt ämnesval gick i 
Frödings fotspår. Han skrev ett både ödmjukt och vredgat 
brev till Hedberg, och han bad Fröding att i en insändare 
till tidningen framlägga sin åsikt om att Karlfeldt beskyll
des för att vara »tjuv». Karlfeldts beteende blir mer be
gripligt, när man har läst Thyressons utredning.

Thyresson visar hur faderns tragedi och sonens student
examen sammanföll. När en läsare av Westmanlands 
Läns Tidning slog upp det fyrsidiga bladet torsdagen den 7 
maj 1885, kunde han på den vänstra innersidan läsa att 
bland de abiturienter som klarat de skriftliga proven för 
studentexamen befann sig A. Eriksson (som E. A. Karl
feldt då hette) och på den högra innersidan kunde han 
under rubriken »Häktad förfalskare» inhämta: »Nämnde
mannen Erik Eriksson i Carlbo, Folkärna socken, blev i 
söndags häktad och insänd till Falu länsfängelse för namn
förfalskningar å lånehandlingar, nämligen i Mälarebanken 
i Sala å 2.300 kronor, i Uplandsbanken därstädes å 2.000 
kronor, i Folkärna folkbank å 950 kronor och i By spar
bank å 1.500 kronor.» Nämndemannen var far till abitu
rienten.

Karlfeldt nämner inte med ett ord i sina dagböcker från 
gymnasietiden sin fars öde, men vissa notiser har tydligen 
ett samband: dagen efter sin studentexamen antecknar 
han att han lämnade gudstjänsten för att skynda ner till 
elvatåget. Tydligen har han trott att fadern skulle passera 
Västerås och ville kanske glädja honom med att visa sig i 
studentmössa. Men fadern kom inte och sonen ilade tillba
ka till kyrkan. Här får korta dagboksanteckningar dölja en 
bokstavligen outsäglig sorg och skam. Pinan var långva
rig: under de följande veckorna rapporterade tidningarna 
att nämndeman Eriksson hade rannsakats på flera platser 
och förts med fångskjuts med hand- och fotbojor mellan 
Falun, Örebro, Västerås och Sala för att slutligen den 15 
juni ådömas straffarbete i två år. Han hade överbevisats 
om att under åren 1882-85 ha skrivit falska växlar ett 
tjugotal gånger och även förskingrat förmyndarmedel.

Thyresson menar att allt detta elände bottnade i famil
jen Erikssons usla ekonomi. Här har forskarna talat om 
»ett relativt förmöget och välmående bondehem» och om 
»en viss burgenhet». Thyresson kan avslöja den bistra 
verkligheten: från 1879 till konkursen 1885 utsattes Karl
feldts far inte mindre än tretton gånger för utmätning. En 
svår fråga kan för Karlfeldt ha varit om kostnaderna för 
hans studier i Västerås bidragit till att fadern på ohederligt 
vis försökte förbättra ekonomin. Faderns hälsa var efter 
fängelsetiden bruten och han dog 1889 vid bara 51 års 
ålder. Att Karlfeldt kände sig »ryckt som en ört ur sin 
groningsgrund» blir ännu mera begripligt, sedan Gunnar 
Thyresson har presenterat den grymma verkligheten.

Mika Larsson heter författarinnan till den andra uppsats

som gör denna årsbok så värdefull. Mika Larsson är TV- 
reporter, hon är också dotterdotter till Erik Axel och 
Gerda Karlfeldt, och hennes bidrag heter kort och gott 
Gerda. Det är ett varmt och fint porträtt hon målar av sin 
tappra mormor. Och nog förtjänar denna märkliga kvinna 
ett senkommet äreminne. Hon blev ett offer för sin tids 
dubbelmoral. Hon blev av en tillfällighet bekant med den 
unge Karlfeldt, och hon födde honom en son 1903 och 
ännu en 1907. Men Karlfeldt hade fått nog av socialt 
förakt i sin ungdom, och han ville gifta sig förnämt. Sol
datdottern Gerda Holmberg var inte förnäm. Karlfeldt 
planerade flera socialt lämpliga äktenskap, och han var 
ängslig att hans familjeförhållanden skulle läcka ut. Hans 
dotterdotter Mika Larsson säger rent ut att Karlfeldt i sitt 
uppträdande mot Gerda pendlade mellan ridderlig med
känsla och grov brutalitet. Hon ger i få ord en fixerings- 
bild: »Gerda Holmberg bor sedan länge på Åsögatan. Där 
delar hon ett rum och kök med sin son. Karlfeldt bor i fem 
rum och kök på Karlbergsvägen.»

Det finns ingen anledning till beskäftigt moraliserande 
över Karlfeldts beteende. Efter ungdomens chockupple- 
velse av faderns och familjens vanära hade han kämpat sig 
igenom fattiga studentår i Upsala och just vid sekelskiftet 
blivit poeten på modet, från 1904 rent av medlem av 
Svenska Akademien. Hans längtan efter socialt erkännan
de var under många år den starkaste drivkraften i hans 
värld. Och där fanns ingen plats för Gerda Holmberg.

Mika Larsson har samlat material från flera håll, bl. a. 
en bandinspelning med mormodern 1974. Den är otrolig: 
ännu vid dryga 90 år är Gerda Karlfeldt beredd att utplåna 
sig själv. För henne fanns det livet igenom ingen märkvär
digare man, ingen märkvärdigare människa än Karlfeldt. 
Först 1916 tog denne det avgörande steget att gifta sig 
med modern till hans två söner och hans dotter (ännu en 
dotter föddes senare). Men även nu måste all tänkbar 
diskretion iakttagas. Karlfeldt »flyttade» inom Stock
holm, dvs. han skrev sig tillfälligt som inneboende hos 
bekanta i Sofia församling -  där visste ingen vem han var, 
när lysningen kungjordes. Sedan fick prästen viga paret i 
sin bostad och kyrkvaktmästaren mutades att inte lämna 
ut uppgiften om akademisekreterarens giftermål till pres
sen.

Så blev Gerda Holmberg till slut fru Karlfeldt, och man 
unnar henne gärna den titel -  »doktorinnan» -  som hon nu 
kunde yvas över. »Tilltalsordet doktorinnan blev ett 
skydd hon satte upp inför andra, det var ett tilltal som 
krävde en viss aktning», säger Mika Larsson. Åtskilligt 
om de omaka makarna Karlfeldt har Anders Yngve Pers 
tidigare berättat i en av Karlfeldtsamfundets volymer. 
Han omtalade då, att det var Gerda Holmberg som räd
dade Karlfeldt när denne låg döende i lunginflammation 
1913. Hennes insats omnämndes inte med ett ord av Ru- 
ben G:son Berg, som har beskrivit de kritiska dagarna 
timme efter timme.

Germund Michanek

Sven Lagerstedt. Hjalmar Söderberg och religionen. 
Stockholm Studies in History of Literature. A & W Inter
national. Sthlm (tr Uppsala) 1982.

Ett av Hjalmar Söderbergs bevingade uttryck är konstate
randet att religionen och kärleken är de enda ämnen »som
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det i längden intresserar människorna att skriva böcker 
om». Som skildrare av erotiska förvecklingar tillvann han 
sig som bekant tidigt en viss ryktbarhet, av ett slag som 
torde ha varit en större belastning i det oscariska Sverige 
än det kan bli i våra dagar. Det är väl också som sådan 
snarare än som religionskritiker som han lever i de flesta 
moderna läsares medvetande.

Men redan hans debutnovell behandlar ett religiöst pro
blem, den olösliga konflikten mellan tro och otro: Skilda 
vägar (1889), publicerad innan författaren hade fyllt 20 år. 
Diskussionen om religiösa frågor utvecklades sedan i hela 
hans författarskap, för att kulminera i de tre religionshis- 
toriska böckerna Jahves eld (1918), Jesus Barabbas (1928) 
och Den förvandlade Messias (1932).

Att forskningen länge har ägnat denna del av Söder
bergs författarskap (som han själv ansåg vara väl så viktig 
som den skönlitterära) ett ganska förstrött intresse, kan 
bero på flera omständigheter. Det är väl inte helt osanno
likt, att den massiva och mycket uppmärksammade kritik, 
som dåtidens teologer riktade mot dessa arbeten -  och 
som torde ha influerat en och annan litteraturhistorisk 
handboksförfattare -  har ingett Söderbergsinterpreterna 
föreställningen att det rör sig om ett slags avmattning, 
kanske rentav en lägre och ointressantare nivå i Hjalmar 
Söderbergs produktion. Den föreställningen har de alltså 
haft att befria sig ifrån. Men framför allt krävs en stark 
vilja och förmåga att sätta sig in i en omfattande teologisk 
litteratur, när man skall kartlägga denna del av Söderbergs 
författarskap.

När nu en sådan kartläggning föreligger, är man glad 
och tacksam över det sätt varpå den har genomförts. Det 
är svårt att föreställa sig att uppgiften kunde ha lösts 
bättre än vad som sker i Sven Lagerstedts mönstergilla 
undersökning av Hjalmar Söderberg och religionen. Här 
får man inte bara en pedagogiskt effektiv och klargörande 
analys av Söderbergs förutsättningar och metod, hans 
källor och hans stundom äventyrliga, ofta skarpsinniga 
och på åtskilliga punkter väl underbyggda resultat; här ges 
också en bred och omsorgsfullt redovisad inventering av 
viktiga källor -  viktiga för Hjalmar Söderbergs arbeten 
och viktiga för att belysa hans resonemang och idéer och 
sätta in dem i ett vetenskapligt sammanhang. Man får 
därtill en tankeväckande inblick i både den teologiska och 
den litteraturvetenskapliga verksamhetens förutsättningar 
-  och ett antal smakprov på hur den svenska kultuijourna- 
listiken kan se ut (eller i vaije fall såg ut omkring 1930, om 
den möjligen har ändrat sig sedan dess).

Lagerstedt inleder, helt naturligt, med en översikt över 
religiösa motiv i de skönlitterära verken. Förf. väljer att 
redovisa tre aspekter av intresse för den följande huvud
uppgiften: han studerar skildringar av gestalternas väg 
»Från tro till otro», med utgångspunkt i den utförliga och 
delvis gripande skildringen i Martin Bircks ungdom 
(1901); han demonstrerar den betydelse som »Sannings- 
och konsekvenskravet» hade för Hjalmar Söderberg, som 
människa och som författare, och hur detta krav spelade 
en avgörande roll för hans attityd till de religiösa föreställ
ningarna; och slutligen inventerar han ett antal »Präst
typer» i de skönlitterära verken.

Av naturliga skäl är det inte i denna översikt som det 
verkligt betydande i Lagerstedts bok ligger. Alla tre äm
nena har behandlats av tidigare forskning, i större eller 
mindre format, för sig eller i mer omfattade sammanhang.

Men översikten är nödvändig och välgjord, om den också 
kunde ha varit något fylligare. En sammanfattning av det 
religiösa motivkomplexets utveckling hos Hjalmar Söder
berg alltifrån Skilda vägar hade sannolikt gett ännu bättre 
förutsättningar för läsaren att se det för Söderberg själv 
logiska sambandet mellan de skönlitterära och de 
religionshistoriska verken, detta samband som så många 
har haft så svårt att begripa. I en sådan genomgång blir 
t. ex. pastischstilen i Jahves eld (där han skickligt an
vänder en »biblisk» stil för att redovisa sin berättelse om 
Mose) en fortsättning och utveckling av tidigare, korta 
pastischer från 10-talets böljan: t. ex.i Egyptens präster, 
Kung Cherebert, Makten, visheten och kvinnan, Den ta
langfulla draken . . .  (alla från 1913).

En sådan sammanfattning skulle ha påmint om de 
många former som Söderbergs religionsdiskussion kunde 
ta sig -  från förargliga formuleringar i förbigående till en 
yttre, demonstrativ handling (deltagandet i uppvaktningen 
för Hjalmar Branting 1889, när denne släpptes ut från 
Långholmen efter straffet för hädelse, engagemanget för 
Knut Wicksell i samband med hans åtal och fängelsestraff 
för samma brott 1908).

En genomgång av detta slag skulle antagligen också 
kunna belysa bakgrunden till den uppståndelse som Jesus 
Barabbas och Den förvandlade Messias vållade. Bilden 
av Hjalmar Söderberg var förmodligen för dessa recen
senter redan etablerad som »kristendomsfientlig», »blas- 
femisk» etc. Odygdiga och förargelseväckande historier, 
kommentarer och formuleringar, seriösa men polemiska 
inlägg, respektlösheten i hela hans attityd, hade säkert 
observerats och måste för retade betraktare ha gjort blotta 
tanken på denne författare som teologisk forskare utma
nande. Ett omdöme som Oscar Wieselgrens om Hjalmar 
Söderberg som »yrkeshädare» (som Lagerstedt återger) 
blir väl varken mer ursäktligt eller mer begripligt mot 
denna bakgrund; men det får ändå sitt historiska samman
hang. Och när vi nu, med 50 års perspektiv, betraktar 
diskussionen, har det sitt värde att också se de historiska 
och psykologiska mekanismerna.

Men Lagerstedt har som sagt fattat sig relativt kort, för 
att raskt komma igång med huvuduppgiften, avdelningen 
»De religionshistoriska verken». Han framför -  utan star
kare argumentering -  tesen att boken om Mose, Jahves 
eld , var ett slags förstudie för de kommande böckerna om 
Jesus. »Kanske tvekade Söderberg att gå till direkta an
grepp mot föreställningen om Jesus som den store reli
giöse nydanaren och valde därför att först omvärdera 
Mose» (80). Ja, kanske; men det verkar inte heller osan
nolikt att han s.a . s. böljade från början och redan av 
historiska skäl ville undersöka de allra äldsta rötterna, det 
Gamla testamentet, innan han gav sig i kast med det Nya. 
Uppfattningen om Jesus som »nydanare» (liksom om 
Mose i denna roll) förefaller rnig mera vara ett resultat av 
Söderbergs studium än en utgångspunkt.

I fråga om Moses historiska existens ansluter sig Söder
berg till Hugo Gressman och ser berättelsen som en »tra- 
ditionssaga», en svårsorterad »blandning av sanning och 
lögn». Gressman skiljer på »Geschichtserzählung», 
»Sage» och »Märchen», alltså en skala med fallande verk- 
lighetsanknytning. Historien om Mose är enligt honom en 
»Sage», och Hjalmar Söderberg ansluter sig till denna 
mening. Lagerstedt gör reflexionen att Söderberg hör till
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dem som »hellre ser för mycket än för litet av historisk 
verklighet i sagorna» (56).

Hjalmar Söderberg menar att den religion som Mose tog 
hand om och invigde sitt folk i var en fornarabisk mån- 
kult, och han redovisar ett antal indicier på att denna 
hypotes är riktig. Lagerstedt visar att Söderberg här i hög 
grad stödjer sig på den danske religionshistorikern Ditlef 
Nielsens arbete Die altarabische Mondreligion und die 
mosaische Überlieferung (1904).

En annan punkt i Moseberättelsen som Söderberg dis
kuterar är det täckelse som Mose hängde över sitt ansikte 
efter att ha talat till folket. Även här utgår Söderberg från 
Gressman, vars teori är att detta dunkla ställe är en van
ställd rest av en gammal tradition: att det i själva verket 
var en gudamask som Mose använde, men att senare 
generationer fann detta »höchst anstössig» och därför 
ändrade texten. Söderberg utvecklar Gressmans resone
mang och menar att masken bör ses i samband med texten 
om Moses »behornade» ansikte: »ignorabat quod cornuta 
esset facies sua ex consortio sermonis Domini» heter det i 
Versio Vulgata (Ex 34:29-30). (»Cornuta» motsvaras 
dock i den svenska bibeltexten av »strålande», vilket 
torde sammanhänga med den oklara innebörden av det 
hebreiska ordet i grundtexten.) Söderberg fick stöd av 
Ditlef Nielsen, som berömde hans skarpsinne, och i slutet 
av 20-talet fann arkeologerna en fornarabisk tjurmask, 
som liknade den bild Söderberg hade gjort sig av Moses 
»behornade ansikte».

I sin diskussion om Moses användning av elden, 
»Jahves eld», stödjer-sig Hjalmar Söderberg på den öster
rikiske amatörteologen Silvio Gesell, som ville förklara 
underverken med att Mose kände till krutet. Även här 
utvecklar Söderberg resonemanget, bl. a. med stöd av 
vissa bibeltexter.

Ett viktigt resultat av Söderbergs undersökning blev att 
han frånkände Mose hans betydelse som religionsstiftare. 
Av sin svärfar Jetro, »mångudens präst på Sinai», in
vigdes han i den monoteistiska månreligion, som han se
dan lärde Israels barn. Han blir en reformator, men inte 
en religionsstiftare.

I sin kritiska prövning av Söderbergs resultat finner 
Lagerstedt att tesen om Moses beroende av den fornara- 
biska månreligionen »måste anses väl underbyggd», me
dan krutteorin knappast kan bli mer än en mer eller min
dre sannolik gissning -  något som f. ö. Hjalmar Söderberg 
själv hade klart för sig. När det gäller hans sätt att utforma 
bibelparafrasen -  som skall ge underlaget för »Markels» 
vetenskapliga resonemang i bokens nuplan -  gör Lager
stedt en genomgång av retuscheringar av grundtextens 
historia, som Söderberg har gjort för att styrka sin tes. 
Denna genomgång präglas, liksom flera andra kritiska 
belysningar av Söderbergs metod och resultat, av förf:s 
balans, noggrannhet och omdöme.

Å ena sidan kan Söderbergs modifikationer motiveras 
med ett pedagogiskt syfte: de belyser händelserna med 
hjälp av en senare tids kunskaper och perspektiv, sam
manhangen framstår klarare (och texten är redan i den 
stadfästa formen korrumperad); å andra sidan påminner 
dessa ändringar om svagheten i den litterära form som 
Söderberg hade valt: en blandning av skönlitterär och 
vetenskaplig framställning.

Denna blandform, en berättelse med långa vetenskap
ligt kommenterande avsnitt på ett annat tidsplan, fick

också den första boken om Jesus, Jesus Barabbas. Den är 
en roman, berättad på två plan: ett middagssamtal på 
1920-talet i Köpenhamn, där Bibelns berättelser om Jesus 
diskuteras, och en skildring av en av deltagarna, f. d. 
löjtnanten Gustav Mauritz Jägerstam, av hans minnen 
från en tidigare inkarnation, då han var samtida med 
Jesus.

Uppläggningen ger Söderberg möjlighet att kommentera 
evangeliernas händelser ur sin egen tids perspektiv, men 
samtidigt att på ett föregivet auktoritativt sätt rapportera 
om vad som »faktiskt» hände. Det är inte svårt att se 
varför denna metod för en diskussion om själva funda- 
menten för den kristna tron inte slog särskilt väl ut: det 
gällde inte bara svävningen i analysens förutsättningar 
utan också de eftergifter Söderberg vid flera tillfällen gör 
för sin dragning åt det frivola och raljanta. Stilen torde ha 
retat mer än teserna, även om det var dessa som formellt 
diskuterades av kritikerna.

Lagerstedt behandlar båda Jesusböckerna i ett gemen
samt kapitel, vilket ter sig naturligt. Den förvandlade 
Mes sias, som är ett rent vetenskapligt arbete (och som 
nästan helt saknar »odygdiga» Söderbergska formulering
ar) är det tyngst vägande verket, men den tar i princip upp 
samma frågor, och den har fått undertiteln »Jesus Barab
bas II». Lagerstedt diskuterar inte vilken betydelse motta
gandet av Jesus Barabbas kan ha haft för att Söderberg 
gav sig in på den stora uppgiften med den senare boken: 
var det i en förhoppning att äntligen bli tagen på allvar om 
han åtminstone valde en strikt vetenskaplig form? Eller 
hade han ändå planerat den större undersökningen? Ett 
resonemang kring dessa frågor hade av flera skäl varit av 
intresse.

Att Den förvandlade Messias är ett allvarligt menat och 
ambitiöst upplagt försök till en vetenskaplig undersökning 
har för flera (men ingalunda alla) bedömare varit helt 
klart. Frågan kan diskuteras på två plan: dels kan man 
godkänna eller underkänna det vetenskapliga syftet (utan 
att därmed uttala sig om resultatet); dels kan man spekule
ra över Hjalmar Söderbergs drivkrafter, varvid man an
tingen (som de flesta kritiker och uttolkare tycks ha gjort) 
kan utgå från att hans uppsåt har varit att i någon mening 
»skada» eller »underminera» kristendomen eller (som La
gerstedt konsekvent och enligt min mening helt riktigt gör) 
godkänna Söderbergs egna uttalanden vid flera tillfällen. I 
det senare fallet respekterar man hans intellektuella inte
gritet och litar på de deklarationer om ett »objektivt san
ningssökande», som han åtskilliga gånger har gjort.

Den första uppgift Söderberg mötte var att ta ställning 
till Jesus historiska existens. Lagerstedt refererar hans 
analys (som innebär en polemik mot bl. a. Georg Brändes) 
och gör en utförlig och klargörande sammanfattning av 
den vetenskapliga diskussionen om denna fråga, både före 
och efter Söderbergs tid. Hjalmar Söderberg anslöt sig till 
den s. k. historiska skolan och underkände de resonemang 
som presenterats av dess motståndare, den »symboliska» 
och den »mytiska» uppfattningens företrädare. Lagerstedt 
sammanfattar: »Under alla förhållanden kan vi nu konsta
tera att Hjalmar Söderbergs ivriga argumentation för  Je
sus historiska existens inte bara kunnat stödja sig på de 
största namnen inom den äldre och samtida exegetiken 
[Adolf Harnack, Albert Schweitzer, Gillis P:son Wetter, 
Robert Eisler m. fl.] utan därtill i våra dagar fått en ytterli
gare bekräftelse genom att majoriteten av berörda forska
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re är övertygade om att det har existerat en senjudisk sekt
[----- ] och att denna sekt har haft en religiös ledare med en
ställning och ett livsöde som i mycket tycks ha varit av en 
med Jesus levnad parallell natur» (106). På denna punkt 
torde Söderberg knappast ha väckt anstöt.

Betydligt mer kontroversiell var den hypotes som han 
därefter dryftade: att »Jesus» och »Barabbas» i själva 
verket var en och samma person, att den man som folket 
förmådde Pilatus att frige hette Jesus Barabbas, och att 
Jesus sålunda aldrig blev korsfäst. För denna tanke ansåg 
han sig ha stöd dels hos Matteus (27: 16), som enligt en 
variant i det tidiga handskriftsbeståndet anger namnfor
men Jesus Barabbas, dels hos den s.k . slaviske Josefos, 
en fornrysk version av De B ello Judaico, där det berättas 
om en »undergörare», som greps men frigavs av Pilatus. 
Notisen att Pilatus därefter mutades av de skriftlärde som 
gav honom 30 talenter för att på nytt fängsla Jesus anser 
Söderberg vara ett senare tillägg, även om han konstaterar 
att »källmaterialets beskaffenhet medger ingen visshet» 
(DfM, 211).

De samtida teologerna underkände expressivt hypote
sen: Anton Fridrichsen beskrev identitetsteorin som 
»rena stolligheten» och förklarade att textvarianten Jesus 
Barabbas hos Matteus var alltför svagt dokumenterad för 
att äga intresse.

Lagerstedt redovisar en noggrann och intressant doku
mentation, varvid han i fråga om dubbelnamnet bl. a. no
terar att den senaste svenska bibelkommissionen har före
dragit denna variant och numera låter Matteus berätta: 
»Det fanns just då en känd fånge som hette Jesus Barab
bas. När folket nu var samlat, frågade Pilatus: ’Vem vill ni 
att jag skall frige, Jesus Barabbas eller den Jesus som 
kallas Messias?’» (Matt 27: 16 f.).

Namnfrågan får sålunda anses ha utvecklats i en för 
Söderberg gynnsam riktning. Idén om en identitet -  den 
del av hypotesen som naturligtvis innebar det verkligt 
anstötliga -  var ingalunda något hugskott av honom. Den 
hade diskuterats av bl. a. J. G. Frazer, Salomon Reinach, 
Arthur Drews, Georg Brändes och den svenske forskaren 
Henrik Petrini, och efter Söderbergs tid har teologerna 
Horace Abram Rigg Jr (1945), Hyam Maccoby (1969) och 
Stevan L. Davies (den sistnämnde så sent som 1981) lagt 
fram en liknande hypotes.

Söderberg var, som Lagerstedt konstaterar, »helt över
tygad om det riktiga i sina teser och ansåg sig med berätti
gad stolthet kunna motse framtidens dom. Både vad gäller 
namnfrågan och identitetsfrågan har han också, som vi 
sett, fått remarkabelt erkännande av vår tids sakkunskap» 
(117).

Lagerstedt låter sig dock inte entusiasmeras till ett okri
tiskt anammande av Söderbergs hela resonemang. Han 
underkänner hypotesen om frigivningen, han redovisar 
inkonsekvenser och oförsiktigheter i resonemangen, och 
han avvisar med särskild skärpa Söderbergs teori om ett 
samband mellan Jesus (Barabbas) och den s. k. Karabas- 
episoden, då pöbeln i Alexandria år 38 utsåg en »ofarlig 
dåre», Karabas, till narrkonung för att driva gäck med 
konung Agrippa I, när denne besökte staden.

En annan kontroversiell fråga, där Söderberg anslöt sig 
till en för troende teologer obekväm linje, gällde möjlighe
ten att se Jesus, fridsamhetens gudomlige företrädare, 
som en politisk Messias, ledare för en upprorisk rörelse 
som när så krävdes kunde gripa till våld. En kärnpunkt i

prövningen av denna tes är historien om »tempelrening
en», tumultet då månglarna drevs ur templet. Söderberg 
tolkar händelsen som ett uttryck för Jesus radikala upp- 
rorsberedskap och letar fram ett antal andra bibelställen, 
som i detta ljus skall ge en bild av Jesus som orädd och 
stridslysten politisk motståndsmän.

Lagerstedts redovisning dokumenterar att Söderberg 
även på denna punkt har stöd i både tidigare och senare 
forskning, men med sin vanliga försiktighet och kritiska 
skärpa understryker förf. samtidigt att den psykologiska 
bilden av Jesusgestalten hos Söderberg är ensidig och 
svagt underbyggd, och att hans tolkning av tempelrenin
gens innebörd är väl kategorisk.

Söderberg har enligt Lagerstedt haft »rätt allmänt stöd 
av forskningen» (127) i sin uppfattning att de äldsta kristna 
var lagtrogna judar. En rad internationella forskare har 
också sett Jesus som en politisk ledare, vars Messiaska- 
raktär gällde ett jordiskt frihetsrike, inte ett himmelskt.

Balans och nyanseringsförmåga präglar Lagerstedts 
analys av hur Söderberg har förhållit sig till Robert Eisler, 
som i ett berömt och omdiskuterat arbete 1929-30 under
sökte sambandet mellan den slaviska Josefosöversättning- 
en, den grekiske Josefos och evangelierna. Eislers arbete 
har uppenbarligen betytt en hel del som underlag för 
Söderberg, men Lagerstedt visar att detta ingalunda har 
skett osjälvständigt eller okritiskt; ibland har Söderberg 
en helt motsatt uppfattning. Kärnfrågan -  där Söderberg 
är ense med Eisler -  gällde den politiska karaktären i 
Messiasrörelsen, och där har Eisler av flera senare forska
re fått ett klart stöd. Av vissa forskare i sin samtid utsattes 
han i likhet med Hjalmar Söderberg för en hård kritik, 
men som internationellt framstående och uppmärksam
mad teolog kunde han givetvis bli betraktad (och hans 
resonemang därmed bli respekterade) på ett helt annat 
sätt än vad Hjalmar Söderberg kunde räkna med. En rad 
mer eller mindre framstående forskare, från Eislers egen 
tid in i våra dagar, har tagit fasta på hans resultat, och 
härmed ges ett indirekt stöd åt Hjalmar Söderberg: »de 
senaste årens diskussioner om Jesus möjliga politiska roll 
[har] gett ökat stöd inte bara åt Eislers utan även åt 
Söderbergs här hemma så förkättrade hypoteser. Tanke
gångarna i Jesus Barabbas och Den förvandlade Messias 
skiljer sig inte mycket från vad man kan finna i både lärda 
och populärvetenskapliga arbeten i dag. Särskilt Bran- 
dons, Maccobys och Biides utredningar får anses bekräfta 
Söderbergs teorier», säger Lagerstedt (137).

En annan av de chockerande slutsatser Söderberg kom 
fram till (och där han också hade starkt stöd hos tidigare 
forskare) gällde Jesus förhållande till mosaismen. Han 
hävdade att Jesus på praktiskt taget alla punkter i religiöst 
avseende var renlärig jude. De enda avvikelserna skulle 
vara motståndet mot offerkulten (där han i och för sig 
ingalunda var ensam) och den rekommendation om själv- 
kastrering som Söderberg tyckte sig utläsa i några bibel
texter (Matt. 19: 12 och Mark. 9:43). Den »kristna moral» 
som brukar uppfattas som specifik för kristendomen och 
införd i världen av Jesus, den förklarar Söderberg i allt 
väsentligt vara ett lån från senjudisk fromhet. Härav följer 
ännu ett ifrågasättande av etablerade uppfattningar: Sö
derberg godtar inte att fariséerna och Jesus stod i ett 
fientligt förhållande till varandra. Hans utredning på den
na punkt är dock, menar Lagerstedt, både »inkonsekvent 
och förvirrande» (143).
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Söderbergs mening i huvudfrågan, om Jesus förhållande 
till den samtida mosaismen, stöds som sagt av tidigare 
forskare, och det är snarast ett mått på klimatet och 
graden av intellektuell öppenhet i Söderbergs egen sam
tid, att kritiker och allmänhet blev så oerhört chockerade 
över hans perspektiv på bakgrunden till Bergspredikan, 
Fader vår och andra bibelställen. »Att internationellt 
kända utländska teologer och andra bibelforskare sagt 
samma sak hjälpte inte», noterar Lagerstedt (150). Om det 
finns utsikter till en större tolerans mot Söderbergs tankar 
i våra dagar, då t. ex. en aktad svensk teologiprofessor, 
Birger Gerhardsson (i Hör Israel, 1979) starkt har betonat 
den grundläggande betydelse som den gamla bekännelsen 
hade för Jesus, är väl möjligt men ännu inte visat.

Den sista fråga som Lagerstedt tar upp gäller »Jesusbil- 
den» hos Hjalmar Söderberg. Även om man avvisar den 
vanliga föreställningen om »kristendomshat» etc. och 
även om man accepterar Söderbergs egna besked om ett 
vetenskapligt intresse, är det, som Lagerstedt påpekar, 
»nödvändigt att granska om det finns något fog för de 
attacker som han utsattes för» (159). Lagerstedt noterar 
att begreppet »hädelse» för Söderberg var något helt me
ningslöst (som det måste vara för den som inte tror på en 
personlig gud, känslig för förolämpningar), men att han å 
andra sidan i sina kommentarer till Jesusgestalten inte 
sällan är mer negativ och ogenerös än vad som rimmar 
med hans sakliga uppsåt, samtidigt som han avstår från att 
erkänna drag som kunde väcka sympati och respekt. Någ
ra helt egna påfund är det dock inte heller här fråga om: 
stöd för enskilda tolkningar och iakttagelser har Hjalmar 
Söderberg funnit hos sina föregångare, även om han själv
ständigt har kombinerat och ibland utvecklat materialet. 
(Så talar t. ex. Albert Schweitzer om att Jesus hade
»gewisse fremdartige Züge [----- ] die störend und sogar
sittlich und religiös anstössig wirken können»; Lager
stedt, 162). Vad Söderberg kan kritiseras för är vissa 
tendenser till ensidighet, vilket är något annat än för
stockat kristendomshat.

Jesus förhållande till kvinnor har diskuterats av åtskilli
ga forskare. Lagerstedt finner, inte utan en kritisk distans, 
att Söderberg -  kanske under särskilt tydligt inflytande av 
Ernest Renan -  har varit lättvindig och tendentiös, när 
han framför allt intresserar sig för Jesus relationer till 
»synderskor».

På ett liknande sätt menar Lagerstedt att Söderberg 
pressar textmaterial och föregående forskning när han 
diskuterar frågan om Jesus mentala tillstånd -  med ut
gångspunkt från notisen hos Markus om att Jesus familj 
skulle ha ansett honom vara från sina sinnen; inte minst 
Schweitzer har intresserat sig för denna diskussion och 
kommenterat den fördomsfritt.

Lagerstedt iakttar också effekten av Söderbergs »antik
beundran», hans genomgående positiva värdering av den 
romerska makt, mot vilken Jesus gjorde uppror. Han är 
här »influerad av en lång och envis tradition» (168), säger 
Lagerstedt, och som vanligt finner han belysande exempel 
på den forsknings- och kulturbakgrund mot vilken Söder
bergs värderingar och resonemang skall ses. En funda
mental fråga är uppfattningen om kristendomens histori
ska -  civilisatoriska -  roll. Här är Söderberg, som man 
kunde vänta, sträng i sin dom, när han talar om Jesus 
»dubbelansikte»:

»I mänsklig gestalt blev han en kristen missionspredi

kant, kärleksfull och mild på ett närgånget och något 
sliskigt sätt, ödmjuk, saktmodig och all mänsklig ordning 
underdånig. Dock det är ju egentligen ingen roll för en 
gud. Som Herren tog han skadan igen och blev krigisk, 
hämndlysten, blodtörstig som den gamle Jahve själv -  i sin 
dubbelhet den mest ödesdigre av alla gudar historien kän
ner.» (DfM 320)

Alla de som beskärmade sig över den »ogudaktige» 
Hjalmar Söderberg hade dock kanske blivit mer nyansera
de i sina kommentarer, säger Lagerstedt, om de hade tagit 
del av Albert Schweitzers sammanfattning av samma frå
ga:

»Es ist nicht schwer zu zeigen, dass Jesus neben vielem 
Guten auch ungeheuer viel Böses und Verwerfliches 
gewirkt hat und noch wirkt. Er hat mitgeholfen, das 
Grosse an der antiken Kultur zu zerstören, . . . »  (Lager
stedt, 174)

För de flesta i Hjalmar Söderbergs samtid stod det inte 
klart, att hans insats var viktig och respektingivande. 
Även bedömare långt senare -  Gunnar Brandell i Svensk 
litteratur (1958), Lars Ljungberg i sin avhandling Alltför 
mänskligt (1982), Carl-Göran Ekerwald i en slarvig kom
mentar till Lagerstedts bok (DN 9.3. 1983), för att nämna 
bara några representativa exempel -  har nöjt sig med att 
upprepa de slitna schablonerna om »ålderdomsverk» 
(Brandell), »förutfattade meningar» (Ljungberg) och »ra
seriutbrott» (Ekerwald).

Det imponerande med Lagerstedts studie är både kvan
titativt och kvalitativt: han har gått igenom en omfattande 
teologisk litteratur, från antiken till våra dagar, valda 
texter från två årtusenden, för att ur dem härleda Söder
bergs hypoteser och rekonstruktionsförsök men också för 
att underkasta dem en kritisk granskning. Och resultatet 
av denna genomgång -  som säkerligen mer än en gång 
måste ha känts massivt krävande -  presenteras med en 
sådan klarhet och tillgänglighet, att läsaren aldrig ställs 
utanför.

Fliten och tålamodet är alltså beundransvärda. Ändå 
måste man nog som en ovanlig kvalitet betona Lager
stedts förmåga att förstå  Hjalmar Söderberg och låta sina 
läsare förstå honom: förmågan att se vad varken den 
samtida kritiken eller många av dess efterföljare har sett. 
Man kan säga att Lagerstedt förstår Söderberg som teolog 
på ett sätt som är intelligentare -  och samtidigt enklare! -  
än vad någon annan har uppvisat. Han rensar bort fördo
mar och ärvda belastningar och klarlägger Söderbergs 
grundläggande, slående enkla utgångspunkt och dess (inte 
alltid enkla) konsekvenser: att det här gäller texter av 
mänsklig hand, som andra mänskliga händer i årtusenden 
har ändrat, för sina egna eller sin generations eller sin 
trosriktnings syften, eller för att lämna vidare en tradition 
som de anser sig kunna ta ansvar för. (Våra egna dagars 
bibelkommission är därvid inget undantag). Vad Hjalmar 
Söderberg ville veta var: hur är det troligast att texten såg 
ut från böljan? Och vad innebär den texten? Så har de 
bästa teologerna också arbetat, men alltför många av dem 
har inte kunnat befria sig från kvarlevor av en religiös 
tradition, vare sig de själva har varit troende eller ej.

Söderbergs sinne måste ha haft en ovanlig intellektuell 
styrka och en vetenskaplig tankeskärpa som uppvägde 
hans brist på formell forskningserfarenhet, och med dessa 
redskap gav han sig in på ett ämne som gällde en av
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grundvalarna för vår civilisation. Som den har kommit att 
se ut är det kanske inte konstigt att han inte blev uppskat
tad efter förtjänst. (I sanningens namn skall dock medges 
att det redan i samtiden fanns insiktsfulla kritiker: Arthur 
Engberg, Hjalmar Gullberg och Ebbe Linde förtjänar kan
ske särskilt att nämnas.)

Mer än en gång under läsningen av Lagerstedts bok har 
det slagit mig att det handlar om något mer än en enskild 
författares rätt att bli tagen på allvar -  även om det är 
mycket nog. Redovisningen kommer indirekt också att 
handla om både den teologiska och den litteraturveten
skapliga forskningens villkor och begränsningar. Den blir 
-  utan att pekpinnen ett ögonblick skymtar ens i lärarens 
förråd -  en vetenskapsmoralisk tankeställare.
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Milena Jesenskå överlämnade sina brev från Franz Kafka 
till Willy Haas på våren 1939, strax efter de tyska trupper
nas inmarsch i Prag. Haas, kritiker och publicist och 
personligen bekant med Kafka, utgav 1952 Briefe an Mi
lena som ett band i Max Brods andra edition av Kafkas 
Samlade skrifter. Den »utvidgade nyutgåva» som nu före
ligger, rymmer en dryg femtedel mer text än Willy Haas’ 
samling. Kafka har i några av sina brev gjort mycket 
kritiska uttalanden om »das Judentum» och ett brev av 
denna karaktär undantog Haas på förläggaren Salman 
Schockens önskan från publicering. I sin efterskrift an
märkte Haas att för juden Kafka »die Liebe zu einer 
Nichtjüdin» uppenbarligen varit »ein grosses, tragisches, 
von seelischen und atavistischen Komplexen schwer be
lastetes Problem». Uteslutningarna i den nya utgåvan har 
överhuvud varit mycket få och betingade av »das Persön- 
lichkeitsrecht», dvs. hänsyn till i breven berörda perso
ner. Nyutgåvan låter också Kafkas väninna komma till 
tals genom avtryck av åtta brev från henne till Max Brod, 
förut publicerade i dennes Kafkamonografi, liksom några 
av hennes »feuilletons» och hennes dödsruna över Kafka. 
»Der wichtigste Beitrag dieser neuen Edition ist aber die 
erstmalige Datierung der Briefe an Milena. Sie stellte die 
Herausgeber vor eine ebenso schwierige wie herausfor
dernde Aufgabe.» Willy Haas var av olika skäl i ett be
kymmersamt läge när det gällde att ordna breven i rätt 
tidsföljd. Den huvudansvarige för nyutgåvan är Jürgen 
Bom, som 1967 tillsammans med Erich Heller svarade för 
Kafkas Briefe an Felice (Felice Bauer). Born är medutgi- 
vare av den kritiska utgåva av Kafkas verk som skall 
ersätta Max Brods båda editioner.

I den tredje upplagan (1954) av sin Kafkabiografi äg
nade Max Brod ett särskilt kapitel åt Milena Jesenskå 
(1896-1944); själv hade Brod alltså också haft kontakt

med henne. »Ich glaube eher», skrev hon på nyåret 1921 
till Brod, »dass wir alle, die ganze Welt und alle Men
schen krank sind und er der einzige Gesunde und richtig 
Auffassende und richtig fühlende und der einzige reine 
Mensch.» Max Brod vars insatser för Kafka och hans 
verk varit så ovärderliga, kom efterhand att porträttera 
Kafka rent hagiografiskt. Som vägvisande gestalt framstår 
Kafka redan i Brods allra första artikel om sin vän, »Das 
Ereignis eines Buches» (März 15/2 1913), ägnad samlingen 
Betrachtung som förelåg i december 1912 på Ernst 
Rowohlts Verlag. »In unserer Zeit der Kompromisse 
wirkt da im stillen, im tiefen eine Macht von mittelalter
licher Innigkeit, von einer neuen Moral und Religiosität.»

Kritik und Rezeption i två band med Jürgen Born som 
utgivare också här, återger dels »das Echo der Kritik auf 
alle zu Lebzeiten Kafkas veröffentlichten Dichtungen» 
(1912-1924), dels »Kritiken und Würdigungen» alltifrån 
minnesteckningar vid hans död till den sista recensionen 
av band VI av Gesammelte Schriften (tryckt i Prag 1936 
och med efterord av Max Brod). Det är den tyskspråkiga 
Kafkakritiken som det gäller; Milena Jesenskås »Nach
ruf» i Narödné listy har alltså inte sin plats här och heller 
inte de tidiga nedslag i svensk press som Lars Fyhr har 
noterat i sin avhandling om den svenska introduktionen av 
Kafka (1979). Också inom den givna ramen gör Kritik und 
Rezeption inte anspråk på fullständighet -  »allein schon 
weil im Teil der Tageszeitungen nur noch lückenhaft oder 
gar nicht vorhanden sind».

Det var som Pragdiktare Franz Kafka först stämplades 
och recensionerna härrörde mestadels från hans vänner 
och bekanta; till dessa hörde Kurt Tucholsky, vars recen
sion (under signaturen Peter Panter) av In der Strafko
lonie (Die Weltbühne 3/6 1920) framstår som insiktsfull. 
Max Brod återkom till Kafkas Betrachtung i Die Neue 
Rundschau (juli 1913) och gjorde härvid den reflexionen 
att »die Unmittelbarkeit, mit der Kafka statt der Realität 
die ihm eigentümliche Formsprache setzt, macht ihn der 
expressionistischen Richtung heutiger Malerei ver
wandt». Franz Kafkas andra bok Der Heizer. Eine Erzäh
lung utkom 1913 på Kurt Wolffs Verlag i Wolffs avantgar
distiska skriftserie »Der jüngste Tag»; »er ist die Reihen
folge von Schöpfungen der jüngsten Dichter, hervorge
bracht durch das gemeinsame Erlebnis unserer Zeit», 
heter det i förlagsreklamen. 1915 förelåg så Verwandlung. 
Eine Novelle i samma skriftserie. När Carl Sternheim 
tilldelades Der Fontane-Preis detta år gav han prissum
man vidare till Kafka, något som förlaget åberopade i sin 
annonsering. Kasimir Edschmidt förklarar i sin bok Le
bendiger Expressionismus (1964) att genom detta sitt 
överlåtande hade Sternheim »in gewissem Sinne Kafka 
deutlich in das expressionistische Literatur-Lager ge
führt». Jürgen Born anmärker i sin efterskrift »Zur frühen 
Aufnahme der Dichtungen Kafkas» att denne på flera vis 
kom att förlänas en expressionistisk framtoning. »Gewiss 
stand Kafka etwas unglücklich in der Phalanx jener Au
toren, in die der Verlag ihn gestellt hatte.»

Max Brod anställde i månadsskriften Der Jude (Berlin 
und Wien; okt. 1916) en betraktelse över »Unsere Litera
tur und die Gemeinschaft». Han gjorde en boskillnad 
mellan de »västjudiska litteraterna» med deras expressio
nistiska konst, vars starka »Ausdrucksfähigkeit» bottnade 
i »[eine] erschreckende Öde», och den judiska litteratur


