
Samlaren
Tidskrift för

svensk litteraturvetenskaplig forskning 

Årgång 99 1978

Svenska Litteratursällskapet

D istribu tion : Almqvist & Wiksell International, Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa 

en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel. 



REDAKTIONSKOMMITTÉ

Göteborg: Peter Hallberg

Lund: Staffan Björck, Carl Fehrman

Stockholm: Örjan Lindberger, Inge Jonsson

Umeå: Magnus von Platen

Uppsala: Gunnar Branded, Thure Stenström

Redaktör: Docent Ulf Wittrock, Litteraturvetenskapliga institutionen, 

Humanistiskt-Samhällsvetenskapligt Centrum, Box 5 13 , 7 5 1 20 Uppsala

UTGIVEN MED UNDERSTÖD AV

HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FORSKNINGSRÅDET

ISBN  91-22-00198-0 (häftad) 

ISB N  91-22-00167-0 (bunden) 

ISSN  0348-6133

Almqvist & Wiksell, Uppsala 1979



kommer da med en gang til a tre i forgrunnen, og 
behovet for å operere med en ubevisst antinomi 
faller bort.»

Baumgartner avser alltså att ge en liten uppvis
ning i modern receptionsmetodik. Han gör det 
med den äran. Jag anser att han har rätt i att norska 
litteraturhistoriker ända in i vara dagar har miss
tolkat pjäsen när de så konsekvent fortsatt att 
framhålla »kunstneren Bjornsons seier over ten- 
densforfatteren». Ännu Edvard Beyer skriver sa- 
lunda i den nya litteraturhistorien: »Tendensen 
rvetter seg entydig mot kristendommens krav på 
en s«3erstilling blant religionerne, mot mirakeltroen 
og det som er over evne. Men ingen nordisk dik
ter har med sterre kraft og inderlighet tolkat men- 
neskers trang til miraklet og deres higen mot det 
grenselose.» Walter Baumgartner säger att han har 
undrat över att också Beyer i våra dagar faller in i 
kören på detta sätt! Rör det sig hos Edvard Beyer 
om »et bestemt og ikke reflektert lojalitetsforhold 
til norsk litteraturhistorieskrivning», frågar han. 
Baumgartner synes mig driva sin tes alltför outre
rat. Det finns en storhet över Sang i Bjnrnsons 
drama som Baumgartner förbiser.

UlfWittrock

Walter Johnson: August Strindberg. Twayne Pub- 
lishers, Boston 1976.

Hans Lindström: Strindberg och böckerna. I. Biblio
teken 1883, 1892 och 19 12 . Förteckningar och kom
mentarer. Skrifter utg. av Svenska litteratursällska
pet 36. Uppsala 1977.

Walter Johnson har inlagt stora förtjänster om 
Strindbergsstudiet i Amerika, både som översätta
re och forskare. I föreliggande bok har han sam
manfattat sin Strindbergssyn i populär form, »in- 
tended for the general reader and not for the 
specialist». Det är alltså fråga om en presentation 
av Strindberg för amerikansk publik av annat slag 
än Birgitta Steenes här tidigare anmälda The 
Greatest Fire (1973). Man skall inte vänta sig märk
liga nya synpunkter eller analyser. Det blir i stället 
en fortlöpande berättelse om och karakteristik av 
Strindbergs person och verk. På personen tilläm
par han förordet till Fröken Julie: »Som moderna 
karaktärer, levande i en övergångstid, mer bråd
skande hysterisk än åtminstone den föregående, 
har jag skildrat mina figurer mer vacklande, sön- 
dergångna, blandade av gammalt och nytt ...»  
Strindberg blir alltså »karaktärlös» i den mening 
han själv gav ordet. Människan blir ett med sitt 
verk i fall dess mångskiftande oöverskådlighet. Då 
kan levnadsloppet flyttas till en kronologisk tabell 
utan att mer än punktvis belasta framställningen i 
övrigt.

Författarskapet följs inte heller kronologiskt
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utan i sjok efter sjok. Först kommer »The Auto- 
biographer», förmodligen därför att det ger förf. 
möjlighet till fågelperspektiv, som bleve svårare att 
genomföra längre fram. Detta avsnitt börjar med 
breven, går sedan från Tjänstekvinnans son till 
Ockulta dagboken och hinner också få med Ensam 
och Karantänmästarns andra berättelse (inte Klost
ret). Det rör sig alltså om texter av mycket olika 
slag, som utan vidare kunde utökas. Johnson säger 
själv, att Till Damaskus och Stora landsvägen »are 
without question dramatized autobiography». Å 
andra sidan är ju flera av de nyssnämnda verken 
lika otvivelaktigt fiction. Man kan nog säga, att 
Johnson här har lyckats genomföra ett svävande 
perspektiv, som för en oinitierad amerikansk pu
blik inte bör vara helt förvirrande. Man möter f. ö. 
redan här några av bokens många superlativa om
dömen. Så förklaras Inferno vara »one of the most 
seminal books in world literature».

Under rubriken The Appraiser sammanför John
son så disparata verk som Vivisektioner, Blom
stermålningar och djurstycken, Bland franska bön
der, Svenska folket, de samhällskritiska verken 
(inklusive Utopier i verkligheten). Enstaka sam
hällskritiska episoder ur dramatiken tas också med 
(kolbärarscenen i Ett drömspel). Det nya riket 
kallas »a brilliant satire comparable in quality to 
Jonathans Swift’s A Modest Proposal». Så följer av
snitt om The Scholar and the Scientist, The Poet, The 
Story Teller. »Strindberg had many of the qualifica
tions for becoming a productive scholar» heter det 
med en i och för sig riktig formulering som ju lika 
gärna kunde vändas i sin motsats. Johnson fördöl
jer inte heller detta utan citerar The Svedbergs 
karakteristik av Strindbergs naturvetenskapliga 
spekulationer som »små stilistiska mästerstycken 
av bestickande idioti».

I kapitlet om poeten har Johnson observerat 
kyrkofientligheten i Sömngångarnätter men inte 
den religiösa nostalgin och hemlösheten i en ateis- 
tisk värld. Stadsresan kallas »a poem in hexame
ters reminiscent of Esaias Tegnér». Den är väl 
snarare »reminiscent of» Voss och Runeberg. 
Chrysåétos betecknas som »the very sort of lyric 
that would appeal to the devotees of one of 
Strindberg’s disciples, Ingmar Bergman». Berg
man fans skulle alltså kunna spekulera lika mycket 
över denna dikt som över en flertydig Bergman- 
film? Eftersom dikten inte veterligen är översatt 
till engelska, torde denna parallell vara föga an
vändbar för bokens läsare.

»The Story teller» börjar med Från Fjärdingen 
och Svartbäcken och slutar med Syndabocken. En 
del hithörande prosa har dock som nämnts stop
pats in i tidigare kapitel. Karakteristiken av 
Strindberg som berättare tar fram hans humor som 
ett väsendigt drag. Det behöver knappast göras i 
Sverige (trots Kallifatides!), men internationellt
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står ju humoristen Strindberg inte i förgrunden. 
Det är därför lämpligt och riktigt av Johnson att i 
detta sammanhang tala om »Strindberg’s wide use 
of humor ranging from deliberately crude slap
stick to the subtlest kind» och att dra fram den 
svarta humorn i Dödsdansen. I Götiska rummen 
finner han mest anmärkningsvärt, »that Strindberg 
foreshadowed the whole contemporary women’s 
liberation movement of our day». Ester Borg är 
onekligen en av Strindbergs märkligaste och mest 
sammansatta kvinnogestalter. Men Johnsons på
stående skulle man ändå velat få lite närmare mo
tiverat. För Taklagsöl och Syndabocken har han 
kunnat tillgodogöra sig Eric Johannessons skarp- 
synta analyser. Från Syndabocken drar han en linje 
till bl. a. Hjalmar Bergman och kallar Libotz »in a 
modest fashion a Christ figure».

Sist kommer dramatiken, som ägnas fyra kapi
tel: Apprentice Dramatist, Master Dramatist, 
Dramatist of Penetration and Representation, 
Dramatist and Historian. Lärlingsdramatiken går 
enligt Johnson fram t. o.m. de tre pjäserna från 
80-talets början. Mästardramatiken omfattar pjä
serna från Kamraterna till Bandet. Om den första 
har han endast gott att säga: »generally brilliant 
dialog, intensely challenging substance and re
warding roles». Ja möjligen, om den spelas som 
fars. Presentationen av Den starkare ger inte läsa
ren upplysning om att det rör sig om två roller, 
varav den ena är stum. Dessutom påstås felaktigt, 
att Siri von Essen spelade Mile Y  (den stumma rol
len) i Köpenhamn 1889. Johnson citerar Strind
bergs brev till henne om rollen men observerar 
inte, att det gäller Fru X , som av Strindberg här be
tecknas som den starkare. Lättare han man att för
stå det superlativa omdömet om Bandet: »It is 
probably as wise a statement as has even been made 
above marital discord, separation and divorce ...»

»Dramatist of penetration and representation» 
är Strindberg enligt Johnson i dramatiken efter 
Inferno, frånsett de historiska dramerna. Som så 
ofta får man i framställningen av Damaskus trilogin 
inte någon föreställning om att det rör sig om tre 
dramer med delvis mycket olika bakgrund och 
uttrycksmedel. Ett diagram skall åskådliggöra bot- 
görarvandringen ända fram till tredje delens för
soning (»Accepts: both humanity and resigna
tion»). Det blir såvitt jag kan se en ofruktbar 
konstruktion. Åt Strindbergs historiedramatik har 
Walter Johnson ägnar ett specialarbete (Strindberg 
and the Historical Drama 1963) och kan alltså 
med van hand ge sin amerikanska läsekrets en 
introduktion i denna. Dispositionen är kronolo
gisk, inte efter dramernas tillkomst utan efter de
ras ämnen. Han börjar alltså med Bjälbojarlen och 
slutar med Gustaf III. Mäster Olof stoppas in i 
något som kallas »The Vasa Trilogy» men har 
tidigare behandlats bland lärlingsdramerna. Denna

cykel av historiedramer är enligt Johnson enastå
ende i världen både kvantitativt och kvalitativt, 
med undantag av England. Och det har han onek
ligen rätt i. Han sätt att presentera den kan i 
förstone verka förvirrande, men det går bra, efter
som han här som eljest i stort sett bortser från 
genetiska och biografiska aspekter för att söka ge 
en bild av själva författarskapet som sådant. Mera 
undrande blir man över hans återkommande be
nägenhet att sudda ut skillnader. Alla de tolv stora 
historiedramerna »are structurally and substantial- 
ly among the best plays in world literature».

Den amerikanska läsekretsen torde inte nämn
värt besväras av en disposition, som går på tvärs av 
kronologin och ofta också av vedertagna genrer, 
eller av den genomgående, något onyanserade be
undran för Strindbergs hela verk. Och nog far man 
av Johnsons bok ett starkt -  och riktigt -  intryck 
av att Strindberg är, som han skrev en gång till 
Edvard Brändes, »en djefla man, som kan göra 
många konster».

Med sitt arbete Strindberg och böckerna har Hans 
Lindström gett oss ett fast underlag för forskning
en rörande Strindbergs litterära källor.

Strindberg var en bokslukare som få eller ingen 
samtida svensk diktare (om man undantar en pro
fessionell vetenskapsman som Oscar Levertin). 
Under sina år i Kungliga biblioteket vann han ett 
visst anseende som ung lärd, även internationellt. 
Vissa perioder ville han hellre betrakta sig som 
forskare än som diktare. Hans minne var utomor
dentligt, hans vetande spände över mycket skilda 
fält. Under hela hans vuxna liv var ymnig läsning 
en livsnödvändighet för honom. Därför byggde 
han oavbrutet upp boksamlingar, som genom 
långa utrikesvistelser och ekonomiskt trångmål 
måste mer eller mindre lämnas åt sitt öde.

Någon nämnvärd bokköpare torde han aldrig ha 
varit. Lindström nämner inte ett brev 1880 till 
bokförläggaren Oscar Lamm, där han tigger en 
bok med den lakoniska motiveringen att han »så
som biblioteksman icke köper böcker». Det gällde 
vännen Anton Stuxbergs bok om Nordostpassa
gens historia, som han alltså inte hade fått av för
fattaren. Senare bestormades hans många förläg
gare med önskemål om litteratur, antingen som 
gåva eller att debiteras hans förlagskonto, vilket 
vanligen betydde samma sak. Även vänner och 
utländska korrespondenter betungades med 
kommissioner av denna art. Hurdan proveniensen 
må ha varit, så samlades böcker oavbrutet hos 
honom efter varje avstjälpning.

Som framgår av Lindströms undertitel, byggde 
Strindberg tre gånger upp boksamlingar. Den för
sta stannade kvar när han lämnade Sverige 1882, 
lämnades i brodern Axels vård och såldes på auk
tion 1886. Den andra gick samma öde till mötes,



då Strindberg efter att ha släpat omkring en rad 
boklårar i Europa och genomlidit sin skilsmässa i 
Sverige begav sig utomlands på lång sikt igen 
1892. Kort efter hans avresa såldes också dessa 
böcker på auktion. Den tredje och största fanns 
kvar i Blå tornet vid hans död efter en del öden 
och äventyr. Den överfördes till Nordiska museet 
av Strindbergs självrådige och slarvige vän profes
sor Vilhelm Carlheim-Gyllensköld, som också 
upprättade en kortkatalog.

Lindström har nu rekonstruerat och förtecknat 
dessa bibliotek med utgångspunkt från bokauk
tionskatalogerna och Carlheim-Gyllenskölds kar
totek. Den som studerat äldre (och för den delen 
ofta också yngre) svenska bokauktionskataloger 
inser till fullo, vilka svårigheter Lindström haft att 
övervinna i form av missförstådda eller stympade 
titlar, utelämnade författarnamn, tryckfel osv. 
Men han har gått till väga som en fullfjädrad bib- 
liograf, med vissa modifikationer ordnat titlarna 
efter Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
och sålunda kunnat ge en klar bild av respektive 
biblioteks omfattning och ämnesinriktningar.

Storleken växer med åren. 1883 lämnade 
Strindberg 556 volymer efter sig i Sverige, 1892 
var antalet 916, medan 19 12  års bibliotek uppvisar 
2745 volymer. I alla bibliotek är utländsk skönlit
teratur i original och översättning den största 
gruppen (någon lyrikläsare var han dock ej), där
näst kommer 1883 historia, 1892 geografi och 
19 12  matematik och naturvetenskap — en klar 
indikation på Strindbergs intresseförskjutningar 
genom åren. Endast 14 verk förekommer i alla tre 
biblioteken. Men förteckningarna ger naturligtvis 
inget mått på de böcker Strindberg har haft, än 
mindre har läst. Bland »läromästare» som saknas 
nämner Lindström Balzac och Poe. Man kunde 
tillägga H. C. Andersen och andra. Ett specialfall 
kan kontrolleras. År 1886 köpte Heidenstam en 
samling böcker av Strindberg för 50 fr. Flera av 
dem kan identifieras i biblioteket på Övralid tack 
vare dedikationer, anteckningar av Strindbergs 
hand eller för strykningar »som torde ha Strind
berg till upphovsman». Det rör sig huvudsakligen 
om samtida fransk skönlitteratur. Det är alltså ett 
litet tillskott till kännedomen om Strindbergs be
läsenhet utöver de bevarade biblioteksförteck- 
ningarna. Lindström påpekar, att många av Strind
berg ägda böcker måste ha sålts, givits bort eller 
förkommit under de långa och irrande vandringar 
som föregick bosättningen i Stockholm 1899.

I framför allt den sista boksamlingen, från Blå 
tornet, kan man också avläsa Strindbergs egna 
reaktioner i form av förstrykningar och marginal
anteckningar, ibland mera utförliga, ibland av ty
pen »Skit!», »Idiot», »Fyffan!», »Jubelåsna!» 
Lindström har i sin bokförteckning noterat före
komsten av anteckningar men av utrymmesskäl in
te kunnat redogöra för deras art i varje enskilt fall.
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Blå tornet-biblioteket erbjuder speciella pro
blem av annan art. Det överfördes som nämnts av 
Carlheim-Gyllensköld till Nordiska museet, där 
det alltsedan dess stått uppställt i kaotiskt skick 
och lämnat åt sitt öde. Med ledning av Carlheim- 
Gyllenskölds i o .f. sig dilettantmässiga katalog 
kan man också konstatera, att ett stort antal voly
mer har försvunnit. Detta bedrövliga tillstånd har 
väl gett Lindström impulsen till en åtminstone bib- 
liografisk räddningsaktion. Nu finns emellertid 
hopp om en upprustning och ett återförande av 
biblioteket till Strindbergsmuseet i Blå tornet.

Lindström talar på ett ställe om Strindbergs 
»bokhunger». Den bottnar i hans outsläckliga vet
girighet. Men han hade också ett ständigt behov av 
att delge andra sitt vetandes frukter. Det gällde 
också vetandets och diktandets källor. Lika ömtå
lig som Strindberg var om sin prioritet, sin tätplats 
bland samtida svenska författare, lika generös var 
han med uppgifter om impulser och idéer ur 
böcker. De flesta diktare har velat sopa igen spå
ren efter sig så grundligt som möjligt. Här kom
mer en som verkar angelägen att forskarna skall få 
gå till dukat bord.

Det bör alltså vara med Strindbergs godkännan
de som Lindström här dukar upp sitt dignande 
bord. Han är också »övertygad om möjligheten att 
via detta material komma nya idésammanhang och 
nya tolkningsalternativ på spåren». Denne fram
stående tolkare av strindbergska idésammanhang 
är naturligtvis också medveten om att det inte är 
Lesefruchte det i sista hand rör sig om. Här finns 
bakgrund, utgångspunkter, hjälpmedel. Men slut
resultatet blir till sist en ny skapelse i inbillningens 
värld.

Den romerska ettan i boktiteln låter oss hoppas 
på en fortsättning, där dessa och andra hithörande 
problem kommer att ventileras.

Sven Rinman

Karl-Ivar Hildeman: En löskekarl. En Karlfeldtsbok. 
Wahlström & Widstrand. Sthlm 1977.

Karl-Ivar Hildemans nya Karlfeldtsbok är av en 
jämförelsvis ovanlig art i de senare årens svenska 
litteraturvetenskap. Den är nämligen utpräglat 
personbiografisk-psykologisk — en aspekt som ju 
på sistone har förlorat i aktualitet och åtminstone i 
den teoretiska debatten har hamnat i skuggan av 
exempelvis sociologiska eller strukturalistiska per
spektiv på litteraturen. Någon diskussion om rele
vansen och prioriteringen av olika metoder kan 
inte tas upp här. Men en avgörande faktor, vilken 
metod det än gäller, är givetvis den enskilde for
skarens sätt att tillämpa den. Och det skall då ge
nast sägas, att Hildemans insikter i och handlag 
med sitt ämne är mycket betryggande. Han har 
skrivit ett i sin genre högt kvalificerat arbete.


