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i stället: huvudpresentationen av dramat hade då haft 
Strindbergs mera än Habermas’ »förförståelse» som bak
grund.

I avsnittet »Troskämpe eller världserövrare» (s. 
176-197) diskuteras främst orsakerna till Gustaf Adolfs 
deltagande i kriget: de religiösa motiven, de storpolitiska 
och Gustaf Adolfs kejsardrömmar. Bl. a. hävdas att de 
åsikter i frågan som Erik Rålamb framför i dramat »borde 
restlöst ha kunnat accepteras av Odhner» (s. 179 f, jfr s. 
184). Man undrar om förf. verkligen har läst Odhner. 
Dennes realpolitiska resonemang har ingenting att invän
da mot de hemliga förhandlingarna med Wallenstein, me
dan dessa hos Rålamb förorsakar ett våldsamt utbrott mot 
kungen i Auerbachshof-scenen (akt III: 2), och Odhner 
har en mycket förstående syn på förbindelsen med den 
katolske Richelieu och betraktar förbundet med Frankrike 
närmast som en nödvändighet, medan Rålamb är kritisk 
mot traktaten med Frankrike som innebar tolerans mot 
katolikerna (jfr Odhner, Fäderneslandets historia, 1899, s. 
204-212). Vidare hävdas att Johan Banér som i tredje 
akten kritiskt analyserat händelseförloppet, i gärde akten 
grips av storsvenskhet och att hans tänkande nu »av 
framgångens och vinets berusning blivit oklart» (s. 185-7). 
Ser man närmare efter intar Banér samma ståndpunkt på 
båda ställena: kriget gäller i tredje akten att Norden driver 
tillbaka Södern inom dess gränser så att jämvikten åter- 
ställes och i gärde akten »ett enigt Nordtyskland mot 
söderns Kejsartyskland». Hans »påfallande vildvuxna re
sonemang» är egentligen i grunden skeptiskt: det gäller att 
kungen sannolikt själv inte kommer att bli lika domineran
de i det nya Nordtyskland som hans frände i Brandenburg 
-  det är därför han planerar att gifta ihop sin dotter med 
kurfurstens son, men detta är varken »vildvuxet» eller 
bevis för att »yrkeskrigaren i honom fått överhanden över 
den kritiske analytikern» (s. 187). -  Samtalet med Axel 
Oxenstierna feltolkas: det är riktigt att denne på nytt 
ställer norr mot söder som motpoler men det följande 
påståendet är felaktigt: »Gustaf Adolf lyssnar nämligen 
inte på kanslerns råd utan bestämmer sig för att fortsätta 
söderut, till Donau» (s. 188). Det råd kanslern i böljan av 
samtalet på kungens begäran ger är just att först gå söder
ut till Bajern, vilket kungen från böljan är tveksam till 
eftersom det skulle innebära fördragsbrott.

Beträffande Gustaf Adolfs kejsardrömmar hävdas att 
dessa utgör »ett hybristema som följdriktigt utvecklas 
enligt ett klassiskt tragedischema» (s. 197) och i slutet av 
analysen heter det att »vandringsdramats skuld-, förso
nings- och insiktsproblematik bryter mot frågan om Gus
taf Adolfs hybris som utvecklas i anslutning till en klassisk 
tragedirytm» (s. 218). Men det klassiska hybristemat är 
tvivelsutan överbetonat i analysen. Första impulsen får 
kungen när han hör Wallensteins »kejsartanke» som går 
ut på att skapa enhet i Europa, vilket väcker kungens 
beundran: »Wallenstein har större tankar än jag; han ser i 
fjärran enheten där jag endast såg söndringen» (Sami. skr. 
XXXII, s. 75). Sedan talas det om ett slags magisk för
trollning som utövas av Wallenstein: »Det är som om 
Wallenstein vore en häxare, den där kan döva svärd och 
människor, och människors vilja; jag äger mig icke, och 
rår icke på mig» (avh. s. 194 f.) och kejsartanken dyker 
upp i plågsamma nattliga drömmar som kungen väljer sig 
mot. Men allt detta är det vanliga schemat i Strindbergs 
infernopiruetter som snor sig in i den dominerande vand
ringsdramatekniken -  inget klassiskt tragedischema.

Den långa analysen avslutas med några reflexioner om 
dramats karaktär av »episkt drama», en term som ju fått 
en preciserad innebörd genom Brecht och därför måste 
användas med försiktighet om ett drama från 1800-talet. 
Men det är märkligt att redan den samtida kritiken var 
inne på tankegångar som erinrar om modern dramateori -  
om Erik Hedén skriver Rosenqvist: »Hedén tycker sig 
rentav i texten kunna iaktta författaren själv som ett or
ganiserande berättaijag» (s. 225). Vidare diskuteras det 
märkliga förhållandet att Strindberg som vid sekelskiftet 
var så angelägen att bli spelad, skriver ett drama som 
genom sin blotta längd inte lämpar sig för teatern. Och 
som enda förklaring anförs att han drivits av en ambition 
som måste ha varit starkare än teaterambitionen: att skri
va ett drama som ska »komma att läsas i skolorna» och 
därför måste innehålla en massa historiska fakta. Däremot 
nämns inte ett annat lösningsförslag som lancerats av 
Henno Lunin: dramats längd visar sig vara ett viktigt 
strukturfenomen, det är summan av detaljerna som för till 
målet. Det låter spekulativt men Lunin kan åberopa 
Strindbergs egna ord i ett brev den 3 december 1903 till 
Schering, dagen innan stycket uruppfördes i Berlin: »det
ta stycke måste vara långt, verka äfven fysiologiskt tröt
tande som en lång Ökenvandring, under hvilken menni- 
skoma (G A) finna reda på sig, uppfostras genom tuktan 
och lära af erfarenheten rätta sina misstag, för att slutligen 
’längta hem’». Naturligtvis kan det vara fråga om en 
efterrationalisering mer än tre år efter att dramät skrevs, 
men den förefaller ha större skäl för sig än läroboks- 
teorien. Året innan dramat skrevs hade Strindberg stått 
inför ett liknande dilemma -  han skrev den 17 oktober 
1898 till Geijerstam: »Nu efter genomläsning af Damaskus 
finner jag icke den är längre än att de 2 delarna med 
strykningar kunna ges på en afton kl 7-11». Golgatavand- 
ringen i Gustaf Adolf har en existentiell struktur som har 
mycket gemensamt med damaskusvandringen. Och i båda 
fallen kan det ha gått ut över spelbarheten.

Trots de detaljanmärkningar jag framfört måste jag kon
statera att Rosenqvists avhandling är mycket förtjänstfull. 
Genom sin mångsidighet, sin perspektivrikedom och sin 
inträngande analys är den ett vägande bidrag till strind- 
bergsforskningen.

Nils Åke Sjös te dt

Inger Månesköld-Öberg: A tt spegla tiden -  eller forma 
den. Ola Hanssons introduktion av nordisk litteratur i 
Tyskland 1889-1895. Skrifter utgivna av Litteraturveten
skapliga institutionen vid Göteborgs universitet 12, 1984.

Inger Månesköld-Öberg har presenterat en väl under
byggd avhandling, väldokumenterad, välskriven och hon 
för forskningen framåt på många avgörande punkter. Hon 
ökar vår förståelse av »det moderna genombrottets» åter
verkningar på det tyska språkområdet. Hon bygger sin 
framställning på ett delvis ganska svåröverskådligt och 
disparat material. En del av dokumentationen föreligger i 
olika essäsamlingar som Ola Hansson gav ut under sin 
livstid, t. ex. Litterära silhuetter I—II från 1885 respektive 
1888. Dessa verk ingår dessutom i Hanssons Samlade 
skrifter. Mestparten av materialet utgörs emellertid av 
artiklar och essäer som Hansson publicerade i tyska tid
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ningar och tidskrifter. Åtskilligt av detta har förvisso före
legat i hans tyskspråkiga essäsamlingar Das junge Skandi
navien, (1891) Der Materialismus in der Literatur, (1892) 
Seher und Deuter (1893) men Inger Månesköld-Öberg har 
gått tili de versioner som förelegat i de olika tidskrifter 
och dagstidningar som Hansson hade tillgång till under sin 
Tysklands-tid. Det är alltså frågan om ren essäistik, ingen 
skönlitteratur utom i något undantagsfall och detta har 
gjort det svårt att tillämpa vedertagna receptionsestetiska 
teorier.

När det gäller metoder uttrycker sig Inger Månesköld- 
Öberg i ganska vaga ordalag. Hon säger att det är hennes 
avsikt belysa en sida av Hanssons verksamhet som inte 
tidigare uppmärksammats i Hans son-forskningen »nämli
gen hans arbete som kritiker och essayist i tyskspråkig 
press» (s. 8). Detta ord belysa blir på något sätt målsätt- 
ningsstyrande och därmed hamnar Inger Månesköld- 
Öberg i stort sett i en deskriptiv framställning. Hon har 
alltså inte gett sig in på att lösa några mer avancerade 
problem i relation till eller med utgångspunkt från den 
redan existerande forskningen. Det finns flera intressanta 
frågor som så vitt jag kan bedöma kvarstår obesvarade 
beträffande orsakerna till den våg av skandinavisk littera
tur som sköljde över det tyskspråkiga området decen
nierna före sekelskiftet. Barbara Gentikow har i detta 
avseende med sin bok Skandinavien als präkapifalistische 
Idylle varit något djärvare men ingen av dem har enligt 
mitt sätt att se kunnat presentera några hållbara svar. 
Frågan är om inte receptionen av den skandinaviska litte
raturen i Tyskland måste ses mot bakgrunden av det tysk
franska kriget som uppenbarligen blockerade influenserna 
från de franska naturalisterna och detta i sin tur medförde 
en försening av hela den naturalistiska rörelsen i Tysk
land. I detta läge upplevs den skandinaviska litteraturen 
som modem och spännande för den tyska publiken. Detta 
får emellertid ännu så länge betraktas som ett hypotetiskt 
resonemang.

Inger Månesköld-Öberg ägnar ett ganska stort utrymme 
åt att redovisa Ola Hanssons insats när det gäller att 
introducera Strindbergs dramatik i Tyskland och hon kan 
på många punkter komplettera den bild som redan förelig
ger beträffande Strindberg i Tyskland. Här har flera for
skare som Gravier, Baumgartner och Oberholzer visat 
vägen. Jag nämner dessa namn för att visa att Inger Måne
sköld-Öberg ingalunda bryter upp ett helt obearbetat fält. 
Detsamma gäller för övrigt också Jacobsen- och Ibsen- 
receptionen i Tyskland, där flera forskare, t. ex. S0rensen 
och Pasche lämnat värdefulla bidrag. Hansson kom i nå
gon mån att fylla det tomrum som Georg Brandes lämnade 
efter sig när han återvände till Köpenhamn 1883. Ola 
Hansson gör emellertid klart att han står för en helt annan 
litteratursyn än Brandes. Genom att han mycket snabbt 
absorberar Nietzsches filosofi och den franska sennatura
lismens estetik kommer Hansson att framstå som de nya 
idéernas man, delvis i motsättning till Brandes. Att Hans
son fått uppslaget till sitt Nietzsche-studium från Brandes 
generade honom inte, när han skriver sin stora uppgörel
se-artikel med den danske kritikern i Freie Bühne 1890, 
den gryende tyska naturalismens huvudorgan.

Hansson blev så småningom chef för den skandinaviska 
avdelningen vid den inflytelserika tidskriften Magazin 
(1890). Som sådan kom han under några år att utöva ett 
betydande inflytande på den litterära situationen i Tysk
land. De namn som Hansson förde fram, Strindberg, Poe

och Nietzsche vilka alltså hyllas på bekostnad av t. ex. 
Ibsen kom att spela en viktig roll för den tyska sekelskif- 
teslitteraturen. I den bilden passar också hans presenta
tion av Jacobsen väl in. Hansson betonar det morbida, 
dekadenta och författarens roll som siare och profet. Inger 
Månesköld-Öberg drar fram denna Ola Hanssons insats i 
ljuset. Genom sin fokusering på dennes kritikerroll kom
mer hon möjligtvis att överbetona hans insats och under
skatta andras, men det får man till nöds acceptera. När 
hon t. ex. påstår att Brandes inte rätt kunde uppskatta 
J. P. Jacobsen på grund av sin naturalistiska grundsyn och 
att detta i sin tur medförde att hans försök att introducera 
Jacobsen i Tyskland misslyckades, är hennes resonemang 
inte helt övertygande. Det litterära klimatet var ett helt 
annat när Hansson skriver sin essä i Nord und Süd 1890. 
Hon förbiser dessutom att Hansson står i djup skuld till 
Brandes’ Jacobsen-essä. Där finns redan embryot till den 
fin-de-siécle-präglade Jacobsen-presentation, som Hans
son kommer med. Hansson är långtifrån så originell som 
Inger Månesköld-Öberg vill göra gällande. Överhuvud ta
get blir hennes framställning av Brandes’ insats som kriti
ker på tyskt språkområde något skev. Det var knappast så 
som hon tycks mena att Deutsche Rundschau, där Bran
des medverkade, under 1870- och 80-talen vände sig mot 
naturalismen, eftersom det då inte fanns någon tysk natu
ralism att vända sig mot. Det var först fram emot 1890- 
talet som denna frontställning etablerades, när Freie 
Bühne bildades. Tidigare hade de radikala författarna haft 
ett forum i Deutsche Rundschau. Av Brandes’ bidrag till 
denna tidskrift nämner Inger Månesköld-Öberg artiklar 
om Tegnér, Heyse, Disraeli och Balzac men bortser från 
att han också skrev om Lassalle, Flaubert, bröderna Gon- 
court och J. P. Jacobsen, som alla i någon mån kan ses 
som förelöpare till naturalismen. Jag är heller inte helt 
överens med Inger Månesköld-Öberg om att Hanssons 
verksamhet som skriftställare i Tyskland alltid var till 
gagn för kännedomen om Strindberg där. Inför framföran
det av Fadren på Freie Bühne 1890 skrev Hansson en 
artikel i Magazin. Här knyter Hansson upp Strindberg i 
alltför hög grad till svenska förhållanden och betraktar 
stycket som en antiemancipationspjäs och ger på det sät
tet en oerhört ensidig analys. Den negativa bild Hansson 
gav av Ibsen kan heller inte ha varit särskilt taktisk i detta 
sammanhang, eftersom Ibsen var speciellt beundrad av 
kretsen kring Freie Bühne, som försökte att skapa ett 
naturalistiskt drama i Tyskland. Överhuvud taget frap
peras man av att Hansson i så hög grad är i otakt med 
utvecklingen i Tyskland.

Det står helt klart i ljuset av Månesköld-Öbergs avhand
ling att Hansson var en viktig talesman för skandinavisk 
litteratur i Tyskland under 1890-talet. Och det gällde inte 
bara de stora, som även utan Hansson skulle ha slagit 
igenom i Tyskland, utan också mer nationellt präglade 
författarpersonligheter som Fröding, Heidenstam, Geijer
stam, finnen Päivärinta, dansken Topsöe för att ta några 
exempel. Ett av de mest intressanta avsnitten i avhand
lingen handlar om hur Hansson återupptäcker Almqvist. 
Hanssons Almqvist-essä har väl inte varit obekant, 
eftersom den finns tryckt i Hjalmar Gullbergs pietetsfulla 
utgåva av Hanssons efterlämnade skrifter. Men Inger 
Månesköld-Öberg ger den dess rätta plats i den renässans 
för Almqvist som inträdde vid sekelskiftet, främst genom 
Ellen Keys uppsats från 1894. Den koppling som hon gör 
mellan Hanssons artiklar om Almqvist i Vossische Zei-
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tung 1893 och utgivandet av »Grimstahamns nybygge» 
1902 finner jag icke desto mindre långsökt. Det ligger nio 
år mellan Hanssons artikelserie i en dagstidnings söndags
bilaga och utgivningen av berättelsen. Däremellan ligger 
återupptäckandet av Almqvist i Sverige, vilket främst är 
Ellen Keys verk, men där Hanssons uppsats säkerligen 
varit betydelsefull. Hon kände uppenbarligen till Hans
sons uppsats.

Man har svårt att dela Inger Månesköld-Öbergs be- 
geistring för det Fröding-urval som Hansson presenterade 
på tyska 1894 i samband med en uppsats i Die Nation 
1894. De dikter som översättes och som således enligt 
Månesköld-Öberg är de första alster av Fröding som blir 
tillgängliga på tyska är sådana som »Jänteblig» och »I 
valet och kvalet», vilka knappast kan sägas ge full rättvisa 
åt Fröding. Men Hansson är uppenbarligen vid denna tid 
upptagen av den folkliga s. k. Heimat-diktningen och har 
svårt att uppskatta andra sidor hos Fröding, de mörka, 
grubblande dragen t. ex.

Ola Hansson får mycket snabbt en betydande, inflytel
serik position som kritiker i Tyskland men omständig
heterna kring både hans snabba entré på den tyska språk
scenen och hans plötsliga sorti kan knappast sägas vara 
helt kartlagda. Varför lyckades han inte hålla sig kvar som 
tysk kritiker? Där lämnar oss Inger Månesköld-Öberg del
vis i sticket.

Ett par kapitel i avhandlingen ägnar Inger Månesköld- 
Öberg åt att skissera Hanssons utveckling som litteratur
kritiker. Under åttitalet har han tillägnat sig åtskilligt av 
den naturalistiska kritikens grundbegrepp via Taine och 
Brändes. Men redan i detta skede märker man inslag i 
hans kritiska arsenal som pekar framåt. Inger Månesköld- 
Öberg betonar att Hansson försöker fånga ett diktverks 
»doft» och »stämning», att intuitionen som kunskapsväg 
inte är honom främmande. Intresset för den konstnärliga 
aspekten på bekostnad av samhällskritiska inslag i tex
terna vittnar om att Hansson tidigt distanserade sig från 
den rena åttitalsestetiken. Omslaget i Hanssons kritiska 
förhållningssätt under 90-talet är kanske inte så påfallande 
som man tidigare velat göra gällande. Kontinuiteten i 
Hanssons utveckling som kritiker hade kanske framgått 
bättre i Månesköld-Öbergs framställning om inte de olika 
avsnitten om hans kritiska program placerats i böljan 
respektive i slutet av avhandlingen. Den tidsperiod under
sökningen omfattar är ju faktiskt bara 6 år, även om Inger 
Månesköld-Öberg i de inledande partierna griper tillbaka 
till den tidiga åttitalskritiken. Avhandlingen har fått heta 
Att spegla tiden -  eller forma den, och den underförstådda 
meningen är tydligtvis att Hansson hade en strävan att 
forma sin samtid. Men ändå framstår han i hög grad -  utan 
att detta explicit påpekas -  som en som i hög grad anpas
sar sig efter olika litterära modefenomen. Han är i högsta 
grad okritisk mot både Nietzsche och Julius Langbehn, 
vars pangermanism han anammade. Han blev en lyhörd 
talesman för denna »germanism» något som i hög grad 
fann resonans i det nya självmedvetna Tyskland, som gått 
segrande ur det tysk-franska kriget. Hans motståndare, 
Brändes, förbinds med »fransk objektiv naturalism». 
Brändes blir representant för »dilettanten», en kritikertyp 
utan fasta normer, utan överblick, motståndslös inför tids
idéerna. Mot detta sätter Hansson upp förankring i rasen, 
nationen. Man skulle önskat att Inger Månesköld-Öberg 
kunnat förhålla sig litet mer distanserat till sådana inslag i

Hanssons kritik. Hon presenterar inte heller några analy
ser av de olika essäsamlingarna som helheter. De smulas 
sönder och blir material för de olika perspektiv som av
handlingsförfattaren odlar.

Trots dessa invändningar kan man inte komma ifrån att 
Inger Månesköld-Öberg åstadkommit en uppslagsrik av
handling, där den skandinaviska genombrottslitteraturens 
roll i Tyskland framträder mycket mer konturskarpt än 
vad tidigare varit fallet och där bilden av Ola Hansson 
som kritiker blir mer mångfacetterad än den vi tidigare 
förfogade över.

Bertil Nolin

Åke Kussak: Författaren som predikant. Ett frikyrkosam
funds litterära verksamhet 1910-1939. (Skr. utg. av Av
delningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskap
liga institutionen i Uppsala. Nr. 16.) Gummesons. Falkö
ping 1982.

Läsare var den folkliga beteckningen för de tiotusentals 
svenskar, som från böljan av 1700-talet upplevde den 
religiösa nyorienteringen som kallas väckelse. Litteratur
historiskt är beteckningen läsare om väckelsens folk en 
utmaning: vad läste de och hur utvecklades deras egen 
litterära produktion?

Länge var »läsarna» i allmänhet snarast åhörare: det 
var en läskunnig med goda utförsgåvor som i konventiklar 
(=små sammankomster) i stugorna läste för en lyssnande 
menighet. Postillan, vars titel betyder »efter dessa», näm
ligen efter de bibelord som texten i postillan tolkar, var 
den vanliga källan till kunskap och uppbyggelse. Pietis- 
tema, som dessa »läsare» kallades, var noga med läsning
ens kvalitet ur innehållssynpunkt. Nohrborgs postilla och 
Amdts »Sanna kristendom», de mest använda källorna, 
var rimligt renläriga ur luthersk sypunkt.

Det fanns dock en vänsterflygel i det tidiga läseriet, 
radikalpietistema, som gjorde front mot kyrka och präs
terskap. De publicerade rena smädedikter mot överhet 
och kyrkolära:

Lammets jungfrur länge varit 
i kvarter på skökohus.
Där de ofta illa farit, 
mistat både sans och ljus . . .

Det beryktade konventikelplakatet från 1726 kunde inte 
hejda läseriet, snarast kom det att främja upplösningen av 
den lutherska enhetskyrkan av stormaktstidens modell. 
Under 1830-talet kommer den engelske metodistpastorn 
George Scott att bli ledare för den svällande religiösa 
aktivitet som under ett århundrade på många sätt präglar 
både fromhetsliv och bildning. Den entusiastiske och djär
ve metodistpastorn kunde på kort tid starta fem tidningar 
och tidskrifter, bland vilka Pietisten, senare med C. O. 
Rosenius och P. P. Waldenström som redaktörer, levde 
till 1917, då den avlöstes av mer samfundsanknutna organ. 
Litteratursociologiskt skulle säkerligen analys av form 
och motiv i dessa publikationer ge viktiga nycklar till 
förståelse av livsmönster och mediafunktioner i folkrörel
sernas genombrottsepok.

Den svenska väckelsens ledande förkunnare, med stora 
inbördes olikheter, blev samtliga också författare, i vissa




