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som han arbetade med på ett närmast pedan
tiskt sätt. Och Apeland har kunnat visa vad 
man tidigare kanske anat att Kiellands roma
ner hänger ihop på ett fullt medvetet sätt: 
»Det er ved å fölge noen ’Hverdagsmennesker’ 
gjennom en årrekke i et oversiktlig miljö at 
Kielland har opnådd å gi sine livsskildringar 
et så vidt ensartet preg. De forenes i et hel
hetsbilde av samfunnet slik det tar seg ut in
nenfor detta avgrensede tidsrom. Man fristes 
derfor til å si at han —  ved siden av eks
perimentet ’Sne’ —  i grunnen bare har skrevet 
en eneste ’roman’, men till gjengjeld er den 
av meget stort format. Den handlar hovedsake
lig om slekters gang i en liten kystby med 
nærmeste omegn ...»

Detta är påfallande riktigt. Och Apeland be
kräftar här att Kielland egentligen bara hade 
ett stort ämne att skriva om, nämligen födelse
staden Stavanger. När han hade uttömt det äm
net var han slut som författare. Det konsta
terade redan den ibland förfärande klarsynte 
Ibsen.

Ett mycket välavvägt avsnitt är det som hand
lar om de sociala antiteserna som hos Kiel
land spelar en så oerhört stor roll och utgör 
det grundläggande mönstret i hans kompositio
ner. Hela Garman & Worse är uppbyggt efter 
detta mönster med växelvisa bilder av över
klasslivet på Sandsgaard och underklassens till
varo i »west end». Och Apeland konstaterar: 
»Man får et bestemt inntrykk av att Kielland 
med vilje legger de skarpt utformede sosiale 
antiteser till grunn for selve opbygningen av 
alle sine romaner, med de fordeler og ulemper 
dette innebærer.» Detta är så sant som det är 
sagt.

Ifråga om komposition var Kielland en mäs
tare och Apeland belyser instruktivt hans »ram
meteknik» i ett annat intressant avsnitt. »Hvor 
bevisst Kielland arbeider med det komposito
riske, ser man kansje best av hans innramnings- 
teknikk, den form for identisk gjentagelse som 
han bruker for å avgrense handlingen i sine 
böker.» Det gäller t. ex. Garman & Worse som 
inleds och avslutas med en berömd havsskild
ring med delvis identiskt lika formuleringar.

Avsnitten om Kiellands natur- och djurskild
ringar innehåller många intressanta iakttagel
ser. Kielland var en förnämlig naturskildrare, 
en realistisk iakttagare som bl. a. studerat »Fa
der Brehm» ingående som Apeland visar. Här 
har författaren plötsligt intresserat sig för en 
av Kiellands litterära källor —  med gott resul
tat. Men Kielland använde också naturen och 
djuren som symbolelement konstfullt inkompo
nerade i skildringen för att understryka det 
ärende, den tendens han vill föra fram. En så

dan roll har havet i Garman & Worse. Det 
fogas in i bokens antitetiska komposition och 
havets renhet ställs i kontrast till människor
nas skröplighet och uselhet: »Intet er saa rum
meligt som Havet, intet saa taalmodigt. Paa sin 
brede Ryg bærer det lig en godslig Elefant de 
smaa Puslinger, der bebo Jorden; og i sit store 
kjölige Dyb eier det Plads for al Verdens Jam
mer. »

Owe Apeland har med sin bok Alexander L. 
Kiellands romaner brutit en ny väg i forsk
ningen om Alexander Kielland. Många av de 
resultat han kommit till är ovedersägliga. Det 
är inte för mycket sagt att boken i hög grad 
berikat inte bara forskningen utan också bil
den av Kielland som konstnär. Konstnärsskapets 
innersta kärna kommer väl ingen analys åt, hur 
fin den än är. Apelands stora förtjänst är att 
han kommit så nära som det sannolikt är möj
ligt. Och det är ett högt betyg.

Nils Erik Bcehrendtz

Perspektiv på Röda rummet. Dokument och 
studier samlade av Erland och Ulla-Britta La- 
gerroth. Rabén & Sjögren. Uddevalla 1971.

När Ulla-Britta Lagerroth, huvudredaktör för 
Rabén & Sjögrens »perspektivböcker», har låtit 
en av de första volymerna i serien handla om 
Strindbergs Röda rummet, har hon gjort ett ut
märkt val. Få svenska böcker har blivit så 
lästa, omskrivna och genomanalyserade. Re
daktörerna för Perspektiv på Röda rummet, 
Erland och Ulla-Britta Lagerroth, har haft ett 
mycket rikt material till sitt förfogande.

Liksom de danska »verkböckerna», en av fö
rebilderna till Rabén & Sjögrens serie, innehål
ler Perspektiv på Röda rummet inte bara ett 
antal specialuppsatser kring det valda verket 
utan också uteslutna partier, författarkommen- 
tarer, brev, recensioner och ett par sentida kri
tikers värderingar av det. (Finns det inga mo
derna författare som uttalat sig om Röda rum
mets betydelse för dem?) Vidare har redaktö
rerna påpassligt nog fått med ett par uppsatser 
om TV-dramatiseringen av romanen; dessa bi
drag är för övrigt de enda som är helt ny
skrivna. Utgivarna har på detta sätt lyckats be
lysa Röda rummet från de mest skiftande syn
vinklar. Varje bidrag har försetts med en pe
dagogisk introduktion, författad av redaktö
rerna eller —  i några fall —  av bidragsgivarna 
själva.

Perspektiv på Röda rummet inleds med 
några avsnitt som aldrig kom med i trycket, 
men som på ett intressant sätt belyser inte 
bara Arvid Falk utan också Strindbergs håll
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ning till sitt stoff, estetiskt och idémässigt. Här 
finns också ett par stumpar ur Götiska rum
men (1904), där Arvid Falks öde kommenteras. 
Dessa partier presenteras som en tredje »epi
log» till Röda rummet och återges tillsammans 
med de två verkliga epiloger som Strindberg 
laborerade med 1879 men uteslöt. Detta är en 
smula vilseledande. Bättre hade varit att låta 
utdragen stå för sig själva —  efter de av
tryckta partierna ut Tjänstekvinnans son, där 
Strindberg på ett liknande sätt kommenterar 
sitt verk i efterhand.

Utgivarna har också tagit med några brev 
till och från Strindberg i samband med roma
nen. Breven till Strindberg består enbart av två 
brev från den danske författaren och politikern 
Edvard Brandes, som berömde Röda rummet 
som ett frisinnat angrepp mot »Hykleri og Re
aktion». De medtagna breven är mycket in
tressanta, men tyvärr återges de inte alla i sin 
helhet. Sålunda har man strukit ett viktigt av
snitt hos Brandes, där denne säger sig miss
tänka att Strindberg egentligen är en »kristelig 
Pessimist» och ironiserar över att den svenske 
författaren i ett brev sagt sig vara »socialist, 
nihilist, republikan allt som kan vara konträrt 
mot de reaktionära! » Samtidigt har man i just 
detta Strindbergsbrev uteslutit ett parti där 
denne bl. a. rekommenderar Brandes att läsa 
versupplagan av Mäster Olof och säger att han 
med Gillets hemlighet också skrivit något »vac
kert». Avsnittet står i samband med de partier 
i brevet där Strindberg i stället för att tala 
så mycket om samhällskritiken i Röda rummet 
råder Brandes att titta på det fina detaljarbetet 
och att läsa hans andra arbeten av värde: »De 
äro mycket skönare än Röda rummet! »

Strindberg var i själva verket mera angelä
gen om att bli berömd som skönhetsskapare 
och konstnär än som samhällskritiker, och hans 
politiska radikalism var inte riktigt så glödande 
som han sökte påskina. Detta anade Brandes. 
Förhållandet belyses ännu klarare i ett par 
brev som utväxlades mellan Strindberg och 
Alexander Kielland. Då Kielland liksom Bran
des skrev och berömde samhällskritiken i Röda 
rummet svarade Strindberg: »Ni må icke tro 
att jag älskar smuts! Ni skall läsa min Gillets 
hemlighet som gafs på K  Teatern i våras! » 
Det är synd att utgivarna inte ansett sig kunna 
ta med också dessa korta brev, som tillsam
mans med de strukna partierna i de övriga bre
ven ger en mera nyanserad bild av »socialis
ten» och »nihilisten» Strindberg, just utropad 
till »Sveriges Zola».

Bara två recensioner har fått komma med, 
C. G. Estländers i Finsk Tidskrift och en osig
nerad anmälan ur Stockholms Dagblad, troli
gen skriven av Claes Lundin. Att redaktörerna

inte tagit med flera motiverar de med att re
censionerna idag ter sig »ganska tråkiga och 
intetsägande». De valda exemplen är inte hel
ler särskilt stimulerande. Betydligt mera spän
nande är i mitt tycke vad Aftonbladet, som 
nyligen sablat ned versupplagan av Mäster Olof 
och själv angreps i romanen, hade att säga. 
Här behandlades Röda rummet i två artiklar, 
båda mycket negativa. I den första, en osig
nerad anmälan (troligen skriven av Jonas Spil- 
hammar eller Anders Flodman), kunde man 
bl. a. läsa följande: »Man sade en gång, att 
alt hvad skalden vidrörde blef guld; alt hvad 
Röda rummets skapare vidrör blir orent.» Men 
tidningen nöjde sig inte med detta. En dryg 
månad senare infördes en ny, insänd artikel, 
som Strindberg själv senare i ett av de åter
givna breven till Brandes omtalar som »ett 
gement, smutsigt angrepp». Artikeln var skri
ven av professor F. A. Cederschiöld, som an
såg att bokens tidigare bedömare varit för mil
da. Romanen var gränslös i sin tarvlighet och 
osedlighet. Särskilt Agnesgestalten förklarades 
vara »ett foster af en fantasi, som finner behag 
uti att vältra sig i orenlighet». Åtminstone 
denna artikel, som uppenbarligen betydde myc
ket för Strindberg, tycker jag att utgivarna 
borde ha tagit med.

Tyngdpunkten i Perspektiv på Röda rummet 
ligger på en serie moderna, djupgående ana
lyser av romanen, de flesta från 1960-talet, 
Fyra avsnitt är hämtade från doktorsavhand
lingar, nämligen Göran Lindblads utredning av 
Dickensinflytandet i Röda rummet, Carl Rein
hold Smedmarks kapitel om Falk och Strind
berg, Karl-Åke Kärnells genomgång av bildsprå
ket i romanen och Sven-Gustaf Edqvists diskus
sion av de anarkistiska inslagen. Under rubriken 
»Verket och forskningen» finner man vidare 
(lite missvisande) Olle Holmbergs och Olof La
gercrantz »lovtal» till Röda rummet samt Gö
ran Printz-Påhlsons intressanta essä om roma
nens »mythos» —  omarbetad och försedd med 
figurer, men alltjämt en smula dunkel på sina 
ställen. Erland Lagerroth har skrivit om några 
viktiga symboler som står i samband med bo
kens komposition och Eric Johannesson be
handlar »identitetsproblemet» i Röda rummet. 
Boken avslutas med två uppsatser om »Verket 
och TV-mediet», skrivna av massmedieforska- 
ren Gunnar Hallingberg och regissör Bengt La
gerkvist.

Det är som synes själva texten som står i 
centrum för de flesta uppsatserna; bakgrunds
kommentarer och historiska synpunkter får 
man mindre av. Kanske alltför lite. Strind
bergs huvudavsikt var dock att ge »vår tids 
historia i sammandrag», att »rikta ett samlat 
angrepp på hela det samhälle, som han aldrig



278 Övriga recensioner

kunnat försona sig med». Borde man då inte 
i en bok om Röda rummet också ställa roma
nen mot bakgrunden av 1870-talets Sverige? 
Vilka företeelser i det dåtida Sverige var det 
egentligen som Strindberg riktade sig mot?

Nu har redaktörerna uppenbarligen haft ut- 
rymmesproblem, och dessutom har de redan ta
git med ett bidrag av den forskare som utför
ligast behandlat samhällskritiken i Röda rum
met, nämligen Carl Reinhold Smedmark. Men 
jag tycker gott att han kunde ha fått ha med 
ett kapitel till —  om det var nödvändigt på 
bekostnad av någon annan, t. ex. Göran Lind
blad. Och om redaktörerna har tyckt att varje 
forskare endast borde vara representerad med 
ett bidrag kunde de ha bytt ut Smedmarks bio
grafiska avsnitt mot Lamms kapitel om Röda 
rummet, som likaså har sin tyngdpunkt i det 
biografiska (och dessutom behandlar Dickens- 
infly tandet).

Bland de många fina berättartekniska och 
idéanalytiska uppsatserna saknar jag en, Bo 
Bennich-Björkmans avsnitt om Röda rummet i 
den intressanta och originella symbolstudien 
Fåglar och författarroller hos Strindberg (Sam
laren 1962). Utgivarna meddelar i förordet att 
Bennich-Björkmans uppsats tyvärr »måst ute
slutas av utrymmesskäl». I mitt tycke kunde ut
givarna hellre ha uteslutit Johannessons bidrag, 
som upprepar många av synpunkterna i de an
dra uppsatserna och dessutom är en smula sud
digt; begreppet »identitet» får betyda lite av 
varje. Luckan efter Bo Bennich-Björkmans upp
sats blir desto kännbarare som flera av bokens 
författare tar upp just den till diskussion. (Det
ta är knappast något skäl att utesluta den, som 
redaktörerna tycks mena.)

Slutligen hade denna utmärkta och använd
bara bok blivit ännu värdefullare om den för
setts med en bibliografi. Denna kunde ha för
tecknat inte bara vad som skrivits om roma
nen utan också recensioner, olika upplagor 
m. m. Hur många upplagor har Röda rummet 
egentligen fått uppleva och vilka utgåvor är de 
bästa?

Ulf Boethius

Germund Michanek: Studenter och hetär er. 
Kulturhistoriska bilder frän gamla tiders Up
sala. Askild & Kärnekull. Sthlm 1971.

Essäsamlingar är inte längre någon särskilt ku
rant förlagsvara, men Askild & Kärnekull har 
satsat på Germund Michaneks amusanta »kul
turhistoriska bilder» och försett dem med en 
klatschig titel, Studenter och hetärer. Michanek 
slutar boken med en betraktelse inför Västgöta 
nationsgrav på Uppsala kyrkogård , där han

dröjer både vid överliggarnas öden och de unga 
dödas. Han återfinner i gästböckerna från 
mjödstugan i Gamla Upsala Strindbergs och 
Frödings namnteckningar från studieåren och 
han vandrar längs Övre Slottsgatans gamla 
kvarter med hågkomster alltifrån Geijer till 
Ofvandahl. Prinshuset vid Bävernsgränd får sin 
historia belyst och de undersåtliga hyllningarna 
av Carl XIV Johan ägnas en road uppmärk
samhet. »Fulla som kajor —  men med Sve
rige på läpparna! » Johan Nybom, den fattige 
skomakarsonen med det himlaburna skaldesnil
let, som det hette i en nekrolog, får sitt livsöde 
rekapitulerat och de utdrag som görs ur Jo
hannes Sundblads Upsalalif bekräftar fuller- 
väl Michaneks omdöme att denna omfångs
rika memoarbok ger alldeles ypperliga tids
bilder. »Han hyser ingen sympati för sin stu
dentgenerations hänsynslösa uppträdande mot 
brackorna och mot de tjänande klasserna», 
anmärker Michanek, som själv i en avdel
ning av sin bok rättfärdigar dess titel genom 
att från olika synvinklar belysa ett »osedligt 
80-tal». Tidshistoriskt värdefullt är onekligen 
vad Michanek med hjälp av Upsala sedlighets- 
förenings protokoll kan förtälja om en inhu
man personförföljelse och en sårande förmyn- 
darmentalitet mot samhällets olycksbarn. Den 
kristna medkänsla som besjälade de förnäma 
herrarna och damerna i styrelsen —  lands
hövding Adolf Hamilton och hans maka Agnes, 
Geijers dotter, professorn och sedermera bis
kopen Henning von Schéele m. fl. —  var »inte 
den barmhärtiga samaritens. Den är bara en 
nåd från ovan.» Om kärlekslivet i Uppsala 
vid sekelslutet torde Germund Michanek veta 
mer än någon annan; som oförskräckt arkiv
forskare förstår han att utnyttja myndigheter
nas prostitutionsbok i Uppsala med dess nog
granna inregistrering av stadens »fallna flic
kor». I egenskap av samhällsreformator fram
trädde Gustaf Fröding 24 nov. 1897 1 Upsala 
Nya Tidning med några reflexioner om »stu
denter och grisetter». Han föreslog helt radi
kalt som botemedel mot det missförhållandet 
att studenterna lämnade sina ungdomshustrur 
ensamma i nöd och vanära, att hela student
kåren skulle ikläda sig en solidarisk ansvarig
het för sina grisetter och deras barn. Det hör 
till saken att han efter några dagar tog tillbaka 
förslaget för som han medgav de praktiska 
olägenheternas skull!

Frödingforskaren Michanek ägnar emellertid 
den inledande studien åt August Blanche och 
vill med en genomgång av dennes författar
skap dokumentera påståendet att Blanche är en 
av de främsta Uppsalaskildrarna. Trots hans 
negativa attityd till Uppsala —  »Ja, leve Stock
holm!», heter det i ett brev från våren 1838,


