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lysen av Jeppa spåras också i andra partier av avhandlingen, kanske särskilt i fram
ställningen av Alfred Kämpes viktigaste verk, novellsamlingen Trälar (1907). Författa
ren visar övertygande, hur boken betecknar något litteratursociologiskt nytt, i det att 
här för första gången tecknas en herrgårdsmiljö i dess helhet från greveparet över in
spektor, bokhållare, husjungfru, kusk och smed ända ned till de enklaste daglönare. 
Greppet förefaller vara hämtat från vissa danska naturalister av den s. k. husmandsskolen, 
nämligen Johan Skjoldborg och Jeppe Aakjaer. Särskilt Skjoldborgs roman Gyldholm 
från 1902 har tjänat som direkt förebild. Mera tveksam förefaller beskrivningen av 
Kämpes stil och litterära egenart: Furuland talar gärna om »den fräna och mörka 
realismen» i Trälar (s. 314), en »enkel och flärdfri realism» (s. 324). Och han gör 
gällande (s. 322 f.), att Kämpe här befriat sig från den skräckromantik i följetongsstil 
och den böjelse för humoristisk och pittoresk folklivsskildring, som han kort tidigare 
odlat. Noveller som Lager kulla respektive Svinsjukan och Smulgråten jävar detta för
fattarens omdöme. Furuland har helt enkelt —  för att rädda Kämpes litterära ära — 
återigen gjort en författare bättre än han är. Det hör till bilden, att därmed Kämpes 
utvecklingskurva blivit märkligt abrupt: redan i den följande novellsamlingen Torpare 
(1909) slår återigen den anekdotiska och pittoreska folklivsskildringen ut den mörka 
realismen (jfr s. 329).

Litterär karakteriseringsförmåga och handlag med skönlitterära texter brukar räknas 
som viktiga egenskaper i litteraturhistoriska specimina. Men de bör kanske inte anses 
avgörande i ett arbete, där författaren i övrigt visat så många goda forskaregenskaper. 
Även med de reservationer som ovan anförts ter sig dr Furulands verk Statarna i littera
turen som en märklig forskarprestation. Ett imponerande stoff har med oändlig möda 
framlagts, ett stoff som kastar ljus över en förbisedd befolkningsgrupps öden under 
två sekel. Ifråga om akribi och noggrannhet i sakuppgifterna är dr Furuland föredömlig. 
Konkret och handfast information —  ibland till övermått —  presenteras i en fram
ställning, som präglas av lågmält saklighet och forskarenergi. Över en viktig jordarbe
targrupp har en trägen och yrkesskicklig arbetare i bokens värld rest ett vackert äre
minne.

Thure Stenström.

G e r m u n d  M lC H A N E K : En morgondröm. Studier kring Frödings ariska dikt. A k a d .  
a v h . U p p s a l a  1 9 6 2 .

De sedehistoriska aspekterna ägnas stort utrymme i Germund Michaneks doktorsav
handling. Företeelser som pornografi, prostitution och federation på 80- och 90-talen 
debatteras i det andra och tredje kapitlet: »Tidsandan» samt »Fröding och sedlighets- 
frågan». En särskilt solid karaktär har det näst sista kapitlet: »Inför rätta». Beslutet om 
kvarstad på Stänk och flikar och åtal mot Fröding den 9 okt. 1896 utlöste en serie av 
drag och motdrag som Michanek ger en detaljerad redogörelse för. »Dikten, pressen och 
allmänheten» innehåller åtskilliga komplement till Ruben G:son Bergs översikt i inled
ningen till Samlade skrifters fjärde del.

Tyngpunkten och kärnpartiet i undersökningen ligger som sig bör förlagda till av
handlingens centrum. I kapitlet »En morgondröm, källor och analys», granskar Michanek 
omdömesgillt den litterära texten. Till analysen av dikten ansluter sig intimt det närmast 
föregående kapitlet, »Diktens historia». Överhuvud taget är avhandlingen välkompone- 
rad; de olika kapitlen liksom de många smärre avsnitten klaffar väl med varandra. 
Michaneks framställning —  i huvudsak kronologisk —  är berättande och medryckande, 
och en del ironiska gliringar åt oscarisk dubbelmoral ger färg åt framställningen. Sam
tidigt som jag är beredd att lovorda förf. för mångsidigheten i angreppsvinklar måste 
jag konstatera att han i flera avseenden företar anmärkningsvärda begränsningar av sin 
forskningsuppgift. Det är i allmänhet svårt att hitta direkta misstag i hans avhandlings 
väl hopsnickrade bygge. Men det är lätt att peka på betydelsefulla litterära, idéhistoriska 
och psykologiska problem som Michanek förbigått.

Michanek börjar med en lättsam introduktion: »Dikten inför eftervärlden.» Han gör 
(s. 20) ett kategoriskt påstående av alltför generell art: »Det kan rimligen bara finnas 
en förklaring till den påfallande tystnad som har rått kring En morgondröm. Dikten har
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betraktats som en skamfläck för sin diktare...»  Det är sant att dikten ofta förbigåtts 
i antologier och litteraturhistoriska handböcker. Men inte berodde t. ex. Bergs uraktlåten
het att ta med En morgondröm bland Frödingsdikterna i Svensk nationallitteratur på att 
han betraktade den som en »skamfläck» för sin diktare! Däremot kan man tala om en 
viss kvardröjande skygghet inför den åtalade dikten. När Tigerstedt berör den i Svensk 
litteraturhistoria (1948) talar han emellertid om »Frödings estetiskt mindre lyckade 
försök...». Michanek borde redan i första kapitlet ha företagit en ordentlig distinktion 
mellan de estetiska invändningar som gjorts mot dikten och de moraliska.

Den vetenskapliga apparaten har Michanek väl av hänsyn till en bredare läsekrets 
i hög grad fört till noterna i bokens slut. I stort sett synes mig dessa samvetsgrant 
utformade. Det är nödvändigt att ta del av dem ordentligt om man vill bilda sig en 
uppfattning om avhandlingens vetenskapliga nyhetsvärde. Det borde ha nämnts i texten 
—  och inte bara i en not på s. 354 f. —  att när förf. i början av kapitlet »En morgon
dröm, källor och analys» illustrerar användningen av ordet »morgondröm» alltifrån 
antiken, är de flesta exemplen desamma som i ett par artiklar av Harald Elovson. 
Michaneks konklusion blir (s. 154) att det är omöjligt att veta var Fröding träffat på 
och fängslats av ordet »morgondröm». På denna punkt vill jag göra nödvändiga kom
pletteringar och för det första föra in Nietzsches Also sprach Zarathustra i diskussionen.

Det är en morgon som Zarathustra på bokens första sida står upp med morgonrodna- 
den, träder fram inför solen och talar till den från klippan. (Jfr slutstrofen i En morgon
dröms första avsnitt med konungen som talar med solen »högt på en klippa i frihet 
och ljus».) I diktpartiet Von den drei Bösen träffar man på själva ordet och begreppet 
morgondröm. »Im Traum, im letzten Morgentraume stand ich heut auf einem Vorge
birge», så börjar dikten och längre fram heter det: »Wie danke ich es meinem Morgen
traum, dass ich also in der Frühe heut die Welt wog!» Morgondrömmen hos Nietzsche 
är en sanndröm och en lyckodröm, liksom hos så många tidigare diktare. Men mer än 
hos de flesta är ordet hos honom laddat med innebörd.

Säkert har också Nietzsche haft en viss betydelse för Frödings ariska solgud, noterar 
Michanek i förbigående s. 164, men han avhåller sig annars helt från att diskutera 
Nietzscheinflytandet på Frödings ariska diktning. Han påpekar att Sjöholm och Lind
bäck »råkat ut för den förrädiska fallgrop som feldateringen av Frödings brev till Ellen 
Key innebär». Det rör sig om det brev vari Fröding förklarar att »den frie ariern» åter 
har vaknat till liv inom honom. (Att brevet i Sami. skr. 16 blivit felplacerat konstate
rade Ruben Berg i en anmärkning, som emellertid sålunda förbigått flera forskare.) 
Brevet är från januari 1895 och inte från januari 1894. Fröding läste Also sprach 
Zarathustra 1893. Michanek deklarerar att med feldateringen förfaller också de båda 
nämnda forskarnas »huvudargument — att Frödings läsning av Zarathustra 1893 skulle 
burit frukt i ariska fantasier redan i januari 1894». Men naturligtvis har Michanek 
härmed inte presterat något argument för att Nietzsche inte varit aktuell för Fröding 
ett år senare. Tvärtom är det ju välbelagt att Fröding under en längre period på nittio
talet var fängslad av Nietzsches övermänniskoideal. Av relevens för En morgondröm 
är vidare att nakenhetsidealet framträder på några ställen i Also sprach Zarathustra. 
Zarathustra önskar sig bort »in südlichere Süden, als je ein Bildner träumte: dorthin, 
wo Götter sich aller Kleider schämen». I kapitlet Von alten und neuen Tafeln talar 
Zarathustra också om sin längtan »hinaus in ferne Zukünfte, die kein Traum noch 
sah, in heissere Süden, als je sich Bilder träumten: dorthin, wo Götter tanzend sich 
alle Kleider schämen.» Eftersom Michanek ägnar åtskilligt studium just åt »Ett naket 
folk» som motiv borde han inte ha förbigått den dionysiska nakenheten i Also sprach 
Zarathustra.

Också de litterära influenserna från Heidenstam hade varit förtjänta av en närmare 
analys. Heidenstam nämns på många ställen i avhandlingen och en rad brevcitat får 
vittna om Frödings beundran för honom både som människa och diktare. Men man 
efterlyser ett mer ingående studium av hur Fröding alltifrån den första kontakten med 
Vallfart och vandringsår prövar hellenska nakenhetsmotiv i hans efterföljd. »Livsglädjen» 
heter en sonett i Guitarr och dragharmonika; sex sonetter rubricerade på samma sätt, 
som Fröding inte tog med i debutsamlingen, synes mig tydligt återspegla Frödings hän
förelse för Heidenstams antiasketiska njutningsevangelium. (De är avtryckta i Ruben
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Bergs översikt: Birger Mörners Frödingssamling, Örebro 1931.) Livsglädjen fanns i det 
sköna Hellas, heter det:

Men starkt var livet då och kunde räcka 
till lidelsernas smidigt nakna brottning 
och hava muskler kvar till glädjesprången.

Livsglädjen fanns också i Norden:
Du dansade din dans kring kolartjällen 
bland röda liv och gråa vadmalsrockar.

Är detta inte ett eko av Heidenstams dikt Tiveden (publicerad först i Julqvällen 
1888), där Söndag, denna faun i prästsyrtut, ringer in antikens högtid? »Var trygg, här 
dansa idyller fram ,/ när jag nalkas om lördagskvällen!»

Hans Alienus blev också för Fröding en bok som entusiasmerade honom för den 
hellenska skönhetskulten, ja dikten Tvillingbröderna tycks rentav för honom ha blivit 
något av en helig text. (»Själv läser jag honom i stället för psalmbok till morgon och 
afton», förklarar Fröding om Heidenstam i ett brev på förhösten 1896.) En dionysisk 
skönhetsberusning tolkas i En balfantasi, där Fröding i den grekiska mytens gestaltning 
gör ett av sina tidigare försök till naken diktning. Bland utkasten till Stänk och flikar 
finns en åkallan av »Den grekiska elden» —  den är kraften och modet att glädjas och 
njuta, heter det. (MS i Mörnersamlingen, Örebro.) Det hade också för Michanek funnits 
skäl att dröja vid de bibliska fantasierna i Nya dikter; »de slingrade lemmarna samman,/ 
i lust och i skräck för Herran.» Framför allt är det emellertid den hellenska linjen 
i Frödings lyrik som pekar fram mot den ariska dikten En morgondröms nakenhets
ideal. Vid 1890-talets mitt räknade Fröding såväl det gamla Hellas som Ariens land 
och kung Arthurs rike till sina poetiska domäner. Samma problem och samma lösningar 
gestaltades i olika fiktionsramar. När Michanek betecknat sin avhandling som »studier 
kring Frödings ariska dikt» väntar man sig i varje fall att hans ariska intressesfär skall 
bli grundligt belyst. Michanek har emellertid reducerat sin målsättning till att som han 
uttrycker det »skildra den roll som En morgondröm spelade i Frödings liv och det 
mottagande dikten fick av hans samtid» (s. 70). Det ariska komplexet debatteras endast 
i den mån Michanek tycker att En morgondröm direkt erfordrar detta; ett större idé
historiskt perspektiv har han inte avsett att ge. Emellertid lanserar han flera smärre 
iakttagelser ifråga om Frödings ariska orientering.

Förvisso är det överord när Stig Sjöholm i sin doktorsavhandling (s. 331) hävdade 
att bara Zarathustralektyren (dvs. Nietzsches bok) »kunnat räcka som inspiration till 
den ariska dikten». Det är en svaghet i Sjöholms annars mycket innehållsrika avhand
ling att han pressar de komparativa resonemangen för hårt. Michanek går i allmänhet 
försiktigt fram och vad Frödings kontakt med den ariska 1800-talsromantiken angår 
baserar han sina iakttagelser på Frödings litteraturläsning som den finns dokumenterad 
genom recensioner, randanteckningar och brevuttalanden. Olle Holmberg pekade redan 
1921 i sin bok »Frödings mystik» på Viktor Rydberg —  »både för uppslag till och 
enskilda drag i sin dikt» stod Fröding i skuld till dennes Undersökningar i germanisk 
mythologi, menade han, och Michanek har tagit vara på Holmbergs uppslag. Fröding 
har f. ö. själv i brev till Rydberg 4/5 1892 omvittnat att han »genomvandrat de stora 
volymerna med samma njutning som vore det ett poem och jag har liksom på trons 
väg blivit en entusiastisk anhängare av Er åskådning». Två och ett halvt år senare är 
det som Fröding efter sin stora sjukdomskris förklarar sig ha »funnit ur världsreligionen»; 
han tyckte sig ha förenat solljusläran och uppoffringsläran, altruismen och egoismen, 
heter det vidare i brevet till systern Cecilia, där han för henne första gången anförtror 
sin avsikt att slå ett verkligt slag mot hemlighetsmakeriet på det könsliga området och 
»ha fram renheten och skönheten i det nakna hos man och kvinna». I jan. 1895 för 
han så i brev till Mauritz Hellberg på tal »några ’Ariska soldrömmar’»; samtidigt skriver 
han i det ovan berörda brevet till Ellen Key att han funnit upp ett slags solgud åt sig, 
»sedan jag varit olycklig en tid under semiternas ok. Och ariern är soldyrkare, som 
Ni vet, och hatar theologi av allt sitt hjärta, och avskyr judiska stadgar av all sin 
håg.» Michanek menar att Fröding har hämtat denna motsättning mellan arier och
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semiter från madame Blavatskys Den hemliga läran. I en artikel i S. D. S. 17/7 —62 
har sanskritprofessorn Stig Wikander förklarat att »det är absolut onödigt att utpeka 
en bestämd teosofisk bok som källa för en tankegång, som är så typisk och vanlig i 
hela 1800-talets religionsdiskussion och antikyrkliga polemik». Jag tror emellertid att 
Michanek kan ha rätt, och jag vill tillägga att begreppet »solljusläran», som förekom i 
Frödings brev till Cecilia nov. 1894, också torde böra återföras på hans teosofiska läs
ning. Wikanders artikel, som ger en förträfflig exposé över det religionshistoriska intres
set för det indiska och »ariska» på 1800-talet, utmynnar i en sammanställning mellan 
Edvard Brandes’ doktorsavhandling »Ushas och Ushashymnerna i Rigveda» (1879) och 
Frödings En morgondröm. För Edvard Brandes —  liksom för Fröding —  var Max Mül
ler en religionshistorisk auktoritet. Max Müller ansåg att den mest ursprungliga religiösa 
upplevelsen var den av morgonrodnaden. Som en skön och lockande gudinna hyllades 
Morgonrodnaden, på sanskrit Ushas, i vediska hymner. Dessa översattes och diskuterades 
i Brandes’ skrift. Nu pekar Wikander på hur »en rad drag i ’En morgondröm’ återfinnes 
i Brandes’ framställning». Wikander konstaterar t. ex. att medan arierna i A. Z. Collins 
bok »Om och ur Rigveda» skildras som lantbrukare talas det hos Brandes bara om 
boskapsskötsel och mjölkning, alldeles som i de inledande stroferna av En morgondröm. 
Den iakttagelsen binder dock inte Fröding vid Brandes’ text; de europeiska arierna levde 
väsentligen av boskapsskötsel, heter det också i Rydbergs Undersökningar i germanisk 
mythologi. (Till yttermera visso har Fröding redan i sitt Görlitzkåseri »Fångar» mot 
åkerbrukarna kontrasterat Nimrods efterkommande, jägarna: »De strövade var för sig 
omkring i skogarne. Hade aldrig ro att sitta och tälja vid elden eller mura och gräva 
och odla. I början var det de, som voro de starkaste, de blev kungar och adel och hjältar 
och gudar.» Man kan jämföra härmed hur ariern i En morgondröm vet att han är 
»gudarnas ättling och älskling och like».) Det finns emellertid andra, mer bestickande 
paralleller mellan Brandes’ avhandling om morgonrodnadens gudinna och den svenska 
morgondrömsdikten. Den högst mänskliga Ushas liknar i åtskilligt Frödings ariska flicka. 
»I sista strofen av ’En morgondröm’ har man, inte utan skäl, förvånats över att de två 
ungas förbund rent av kallas ’syskonkärligt’ —  var det över huvud nödvändigt att låta 
en plaidoyer för fri kärlek spela över i antydningar av incest? Saken blir kanske något 
begripligare, när man hos Brandes två gånger stöter på det temat.» Wikander framhåller 
att syskonäktenskapet där sägs ha varit fullt erkänt i den ariska forntiden —  »ett på
stående som Brandes torde vara ganska ensam om».

Stig Wikanders uppslag är intressant, men det rör sig trots allt om rätt vaga överens
stämmelser; »det mesta kunde han ha läst sig till i samtida, framför allt tysk litteratur», 
medger också Wikander. Vad ordet »syskonkärligt» angår vill jag påpeka att En flik 
av framtiden i manuskriptet innehöll följande, senare ändrade strof: »Kyss var gratie- 
kindad / flicka som dig lyster,/ kysst och armomlindad,/ hävdad i din famn,/ skall din 
brud och syster / glädjas, icke skrämmas,/ hedras, icke skämmas / av en moders namn.» 
Här kan visserligen rimbehovet ha föranlett Fröding att knyta an till en tradition från 
Bellmans dagar (»lyster» —  »syster»). Om Fröding haft egna incestuösa fantasier och 
önskningar gentemot systern Cecilia, som ligger bakom den syskonkärliga föreningen 
i En morgondröm, är ett intrikat problem som frestar till psykoanalytiska äventyrligheter. 
Men helt okommenterat borde Michanek inte ha lämnat detta textställe.

Det må nämnas att Wikander också påvisar hur Ushashymnerna långt före Fröding 
blev föremål även för skaldernas intresse.1 Carduccis hymn All’Aurora (1881) är en

1 Däremot nämner inte Wikander att Vik
tor Rydberg i fjärde uppl. av Singoalla 1894 
lät zigenaren Assim i kapitlet Avtåget vända 
sig i en prosalyrisk besvärjelse till Ushas, 
»himmelens dotter», »ungmö Morgonrodnad». 
Därpå anropar Assim också Surya, solen: »Sol, 
härliga drottning, lyssna från din höga eld- 
skimrade vagn till sonen av fäder, som ägnat 
dig tusen sånger, otaliga offer!» Att zigenar
nas hemland är Indien framhåller ju Rydberg 
redan i Singoallas första version. Men det är

sedan Rydberg under sina »ariska» forskningar 
gjort bekantskap med Rigvedatolkningar som 
han i sin medeltidsberättelse för in en »arisk» 
hyllning till morgonrodnadens gudinna och 
till solen. Assims mor har brukat förkunna 
for honom att han var »av heligt offrare
blod»: »Dina förfäder hade guldhår och blå
klintögon, de voro gudars like — — —.» 
Assim har emellertid vansläktats från sitt höga 
ursprung och han sörjer över sitt mörka blod. 
»Men av purpurrött fanns kvar i hans ådror
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parafras på en översättning av de vediska morgonrodnadshymnerna och läsaren upp
lyses direkt om att »så sjöngo de ädla ariska förfäderna». Nu kände bevisligen Fröding 
till Carducci; i sin uppsats »Strindbergs lyrik», som ingår i den av Fröding redigerade 
En bok om Strindberg (1894), sammanför han Strindbergs Loke med Goethes Promethevs 
och Carduccis Hymn till Satan. Titanismen hos Carducci har han sålunda i varje fall 
gjort bekantskap med. Italienska behärskade väl inte Fröding tillräckligt för att ha 
läst Carducci på grundspråket, men han fanns översatt till tyska. Till svenska översattes 
hans Hymn till Satan i Finsk tidskrift 1894 jämte flera andra dikter; samma år utkom 
på Bonniers en bok Valda dikter av Carducci i översättning av Aline Pipping. Där 
ingår »I en gotisk kyrka» som kontrasterar en antikiserande livsdyrkan gentemot den 
korsfäste martyren och »semitiske avguden».

En sammanställning mellan Fröding och Carducci är i varje fall idéhistoriskt berätti
gad. Det är emellertid vanskligt att urgera bestämda litterära påverkningar beträffande 
En morgondröm, vilket sammanhänger med dess i stort sett blekt och abstrakt stiliserade 
karaktär. Wikander har f. ö. hävdat att just detta drag kan ha influerats av den indiska 
hymndiktningen. Man får dock vad angår den frödingska apoteosen till morgonrodnaden 
och solen ha i minnet att en rad av Frödings dikter vittnar om att »för honom är 
morgonen — gryningen, morgonsolen, Eos, morgonskyn, morgonstjärnan —  en symbol 
för hälsa och livsglädje» (avh., s. 155 f.). Om Michaneks lilla exposé över morgonen 
som motiv hos Fröding hade utvidgats till en komparativ studie över dennes soldiktning 
så skulle Emilia Frödings soldikter ha kommit med i bilden, Goethes lyrik osv. —

En drabbande kraft äger alltjämt konkretionen i den senare delen av följande strof:

Och som knoppen av Ariens ros en vår
sina skylande blad från pistillerna slår
inför sol, inför vindar och frön
låg hon naket och utslaget skön
och med vittskilda knän och med skälvande sköte
var den älskades åtrå i möte.

Den näst sista raden försåg Fröding med en anmärkning i sina kommentarer 1903: 
»Se en dikt av Richepin, som var mig i tankarna, när jag skrev detta.» Detta är den 
enda litterära förebild som Fröding direkt hänvisat till beträffande En morgondröm. 
Michanek har i fråga om Richepin inte kunnat identifiera någon tydlig förlaga. Jag 
tror mig emellertid ha funnit den dikt Fröding åsyftar. Richepin presenterades för 
svensk publik första gången i månadsskriften Ur dagens krönika 1886 av H. A. Ring. 
(Samma tidskrift hade f. ö. redan 1882 haft en uppsats om Carducci som särskilt redo
gjorde för hans Hymn till Satan.) Han är, heter det, »det unga Frankrikes längst avan
cerad skald», som företräder samma upprorsanda som Carducci och Byron, Rydberg 
och Strindberg. I den långa dikt av Richepin som Ring översatt, FApologie du diable, 
framstår Satan som människornas frälsare. Kärlekens fröjder är hans gåva:

Och när till hennes bröst dig tvenne armar sluta, 
där du av lust kan dö emellan hennes knän 
av avund tärs er Gud, att fröjderna ni njuta 
ej nå till honom hän.

åtminstone så mycket, att det kunde göra sig 
kännbart och taga väldet i morgonrodnads- 
stunder.»

Detta textställe visar således på ett frap
pant vis vilken central plats själva morgon- 
rodnadsmotivet intog i de föreställningar som 
man under det slutande 1800-talet gjorde sig 
om det ariska urfolket. Det är i »morgon- 
rodnadsstunder» som Assim — en »gudarnas 
like» liksom Frödings unge, frie man — når

den djupaste kontakten med sina fädernetradi- 
tioner.

Jag tycker att detta exempel från Rydbergs 
Singoalla särskilt väl illustrerar riktigheten av 
Wikanders tes att Fröding rör sig på en poe
tisk allmänning, när han i En morgondröm 
låter morgonsolen flöda över ett älskande par 
i Ariens land. Det är samma ariska idébak
grund som förmärks när Nietzsche låter pro
feten Zarathustra stiga upp med morgonrodna
den och tala till solen (jfr ovan).
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Fröding kan också ha läst denna dikt på franska. Den ingår i Les Blasphémes, 1884. 
Det är annars svårt att belägga direkta kontakter mellan Frödings lyrik och den franska 
dekadensen. Gunnar Brandell konstaterar (Ny illustr. sv. litt.-hist., IV, 1957), att Frö
dings liksom Karlfeldts »förhållande till sekelslutets litterära strömningar bara flyktigt 
har blivit berörd» av litteraturforskarna. Här pekar Brandell utan tvivel på en viktig 
forskningsuppgift.

En sammanställning med 9o-talskonstens intresse för nakenheten (s. 95 f.) lockar till 
kompletteringar. Michanek nämner med all rätt Per Hasselbergs skulptur Näckrosen, 
»kvinnan i hängivelsens stora stund», som en parallellföreteelse till En morgondröms 
skildring av Ariens ros. Härtill må fogas att skulpturen finns avbildad i Ord och Bild 
1894 som illustration till en uppsats av Karl Wåhlin om Hasselberg. Wåhlin talar lyriskt 
om »den nya Anadyomene», som försänkt i en leende dröm mottager solens efterlängtade 
kyss. I föregående Ord och Bild-häfte hade dessutom Klas Fåhrasus ägnat Näckrosen 
en dikt. Här har man sålunda ett illustrativt exempel på hur ett 9o-talskonstverk inspire
rat till poesi. Fåhraeus dikt visar också hur naturligt det föll sig under den begynnande 
90-talsrenässansens år att ta upp temat sol, nakenhet och befruktning:

Se, dess ögonlock en darrning röja, 
nu mot azurn de sig ljuvligt höja 
och för solens gyllenheta strålar 
hon i blommans nakna fägring prålar.
Näckens vita dotter sol anammar 
gult i marmorskötet fröstoft dammar

»Den stängda dörren» rubricerar Michanek ett avsnitt i sin analys av En morgondröm, 
där han ger en liten översikt över hur diktarna brukat gå tillväga »för att inte ge en 
realistisk skildring av könsakten». Under åtalsstriden skrev Fröding till Georg Brändes 
att han haft »ett alldeles bestämt syfte att angripa en fördom —  den att man inte har 
rätt att skildra även ett könsumgänge lika väl som ögonblicken före och efter ett sådant». 
Michanek borde ha omnämnt att Fröding i Uppsala på 80-talet mitt hade en kamrat 
som diskuterade just dessa ting. I sitt föredrag »Konventionell och naturlig anständighet» 
framhöll Atterdag Wermelin som »ett exempel på vårt svenska pryderi»: »Författaren 
har rätt att föra tvenne älskande tillsammans men måste alltid lämna dem vid en viss 
tidpunkt.. Man får följa ett nygift äkta par till sängkammardörren — icke längre. 
I nästa rad hälsar man god morgon på dem.» Wermelin vill hänvisa dem »som skrika 
över realisternas vågade skildringar av könsförhållanden» till Homeros, bibeln, Goethe 
och Shakespeare. Exemplifieringen överensstämmer nära med Frödings på 90-talet. Be
träffande Goethe hänvisar f. ö. Wermelin till Rhömische Elegien och till Bruden i 
Korinth, »för vars översättande Snoilsky blev tagen i upptuktelse av en högeligen mora
lisk kritiker». Det är just Die Braut von Korinth som Michanek (s. 188 f.) med goda 
skäl finner vara den bästa goetheska parallelltexten till En morgondröm. Wermelins 
föredrag trycktes i hans bok Ungdomssynd (1885). Michanek refererar enbart titelnovel
len; han förbigår härvid liksom i sin diskussion av Hans Jaegers Fra Kristiania-Bohémen 
det tema som ångesten för onanin eller självbefläckelsen utgör. Annars är sammanställ
ningen med Jasger talande.

Michanek uppmärksammar att Fröding i skaldebrevet till Hellberg dec. 1884 kräver 
att kvinnan skall vara en jämställd part (»väsenssammanslutning» svarar mot Frödings 
senare term »sammanjutningsväxelverkan»). Jag tror att vad som bidrog till att chockera 
många läsare av En morgondröm var att flickan själv tar initiativ och så uppenbart är 
»den älskades åtrå i möte». 1800-talets manliga kvinnosyn var annars sådan att den 
direkt uppammade till frigiditet. På grundval av en del uttalanden i tidningarnas insän
darspalter och i anonyma brev till Fröding vill Michanek (s. 251) göra gällande att 
»det finns en skillnad i könens uppskattning av En morgondröm». (En reflexion som 
f. ö. redan i skämtsam form gjordes av Jörgen i Figaro [1896, nr 44]: »Som man ser, 
är det ej minst både moderliga och systerliga damer, som intressera sig för Fröding.») 
Men materialet är alldeles för sprött för att man skall kunna dra någon slutsats. Av
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intresse är Georg Brandes’ reaktion. Han grep in för att hjälpa Fröding efter åtalet, 
men han var inte nöjd med den femte sångens estetiska utformning. Michanek gör här 
en bra reflexion (s. 193): » ...det kan vara en omedveten moralisk reaktion även när 
en kritiker av Georg Brandes’ okonventionella typ angriper samlagsskildringen i En 
morgondröm med estetiska argument.» Jag vill tillfoga att Brandes däremot inför den 
lite mer beslöjade Haidee-episoden i Byrons Don Juan uttryckt en oreserverad entusiasm 
i Hovedstrpmninger. Michanek jämför (s. 203) liksom förut Erland Lindbäck ett par 
strofer just ur Haidee-episoden med En morgondröm. (Tidigare har Victor Svanberg fun
nit anledning att sammanställa Erlands och Singoallas första kärlek med Don Juans och 
Haidees. Svanbergs Singoallaavh., 1923, s. 129 ff.) Lindbäck och Michanek hade haft 
skäl att stödja sin komparativa påverkningshypotes med ett uttalande i Frödings brev 
till Ellen Key i okt. 1896: »Heidenstam, Byron och Goethe har gjort sådant där mycket 
friskare och bättre.»

Michanek kommenterar (s. 165 f.) den rad i diktens första strof, där det heter att den 
lyckliga ängden »sedan vulkaniskt vart bränd och sprängd». »Raden blir obegriplig», 
förklarar han, »om man inte förutsätter en källa, ett uppslag från litteraturen». Och 
Michanek hänvisar till en uppsats om Den ariska rasens ursprung av Stuart-Glennie som 
Fröding läst (s. 165 f.). Det är en plausibel källhänvisning. Men också hos Nietzsche 
har Zarathustras »salighetsöar» i sin närhet »ein Feuerberg», en vulkan. Över huvud 
taget kräver nästan den utopiska dikten, när den är förlagd till forna tider, en natur
katastrof, som förklarar varför guldåldern tog en ända. En morgondröm är en lycko
dröm, konstaterar Michanek (s. 155), »och den står rätt placerad i Stänk och flikar: 
i avdelningen Två glädjedikter, inte bland Drömvers». Jag tror att Michanek har rätt 
när han polemiserar mot de forskare som velat se En morgondröm som direkt inspirerad 
av visionerna under sjukdomskrisen 1894 eller av andra »drömmar». Men den andra 
av de båda glädjedikterna, Gudarne dansa, är bevisligen just inspirerad av Frödings 
sjukdomsvisioner. Å andra sidan förhåller det sig ju heller inte så att alla dikter som 
förts till avdelningen Drömvers verkligen går tillbaka på hallucinatoriska drömmar.

Kapitlet »Diktens historia» lämnar sjukdomsupplevelsen 1894 åsido och framställ
ningen tar sin början med hösten samma år. Man får gott besked om en rad yttre om
ständigheter kring diktens tillkomst; särskilt förtjänstfullt är ett avsnitt »Daterings- 
frågor», där Michanek gör ett energiskt försök att genom studium av papperssorterna 
i Frödings manuskript och daterade brev under några år på 90-talet göra mer exakta 
tidsbestämningar. Michanek betonar själv att osäkerhetsfaktorerna är stora. Som ett av 
sin undersöknings resultat pekar han emellertid på att han kan fixera de fyra av forsk
ningen förut inte namngivna dikter som Fröding insände till Bonniers så sent som 
augusti 1896. En av dem är I Daphne. Om denna dikts tillkomst har dock Fröding 
själv lämnat denna uppgift i sitt förord 1898 till ett planerat urval av sina dikter: 
»Angående Daphnedikten har jag att bekänna att den är sammansatt av stycken från 
olika tider och därför oenhetlig.» (Citerat från Stig Sjöholms avh., bilaga 2, s. 401.) 
I Daphne-dikten var f. ö. en av dem i Stänk och flikar som väckte anstöt. Diktens tredje 
avdelning börjar: »Jag ville jag vore en tiger / i språng till att frossa och paras. . .» 
Ett opublicerat utkast av Fröding, »En enstörings manuskript», som Sjöholm och Henry 
Olsson något berört, uttrycker en likartad önskan: »Jag ville jag vore ett vilddjur i 
skogen —  en tiger, som kände sin kraft...»  Naturtillståndets konfliktlöshet skulle 
förlösa de aggressiva drifterna, menar således Fröding, och skapa förutsättningarna för 
»oskuld och vildhet och lycka». Vid ett närmare studium av Frödings primitivism 
finns det skäl att inte förbigå detta dokument. (Det härrör uppenbarligen från 90-talets 
förra hälft.)

»Dikten, pressen och allmänheten» ger med sin redogörelse för läsarreaktionerna en 
mångfacetterad oscarisk tidsspegel. Lämpligen kunde Nya dikter ha kommit med i blick
fånget; Wirsén menade att en dikt som Mannen och kvinnan oupphörligen överskred 
»anständighetens och skönhetens bud». Fröding var redan med denna diktsamling på 
väg att inte längre vara en poet för divanborden. En recension av Stänk och flikar som 
förbigått Michanek stod tryckt i den finlandssvenska tidskriften Humanitas 1896. Skri
benten Alexander Öhquist diskuterar En morgondröm avsnitt för avsnitt; trots hög 
uppskattning av Fröding fördömer han de tre sista raderna i sång IV och hela den 
femte. Likaså borde Michanek ha omnämnt Urban von Feilitzens uppsats »Frödings
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dikter 1891—1896» i Ord och Bild dec. 1896. Han är diskret nog att inte nämna En 
morgondröm vid namn. Men det heter: »Fröding skaffade sig nyligen genom några 
raders ovarsamhet ett åtal på halsen. Ovarsamheten var ju inte någonting värt vårt 
bifall, om den än, som vanligt hos oss svenskar, blev för en tid de Frödingska dikternas 
oöverträffliga reklam. Efter frikännandet genom tryckfrihetsjuryn vore ej ur vägen, att 
skalden täcktes genom en lätt retuschering i 2:a eller 3:e upplagan färdiggöra den 
vackra sången till en i allo skön sång.» V. Rydberg menade ju att »känslan för det 
naknas renhet och helighet» i första sången av En morgondröm fått ett högpoetiskt 
uttryck. Hade han fått uppleva den fullbordade dikten föreställer jag mig att han 
instämt i Feilitzens milda tillrättavisning.

Michanek har i sitt andra kapitel ett underhållande avsnitt om sedligheten inför riks
dagen 1893. Riksdagen riktade då en skrivelse till kungen med begäran om åtgärder 
mot osedligheten. Tre år senare —  den 30 aug. 1896 —  föreslog justitiekanslern med 
anledning av denna skrivelse en skärpning av »straffhotet mot tryckt skrift». Detta 
skedde alltså, betonar Michanek, en månad före rabaldret kring Frödings diktsamling. 
Emellertid hade justitieministerns förslag kunnat bli utan följder; det var det miss
lyckade åtalet mot Fröding som i främsta rummet inspirerade den nyblivne riksdags
mannen Enar Sahlin till en motion till andra kammaren 7 april 1897 om ändring 
av sedlighetsparagrafen i tryckfrihetsförordningen. Enar Sahlin var lektor i Örebro. Det 
är en händelse som ser ut som en tanke att den första tidning som ropade på myndig
heternas ingripande mot Stänk och flikar var Örebro Tidning (2/10 1896) i en osigne
rad ledare. Samma tidning pekade efter frikännandet på »de betänkliga bristerna i vår 
tryckfrihetslag» som tillät »kreti och pleti» att inväljas i juryn (30 nov.).

Hur rädd Heidenstam var att kläda skott vid Frödingsåtalet har Michanek skarpt 
belyst. Slutkapitlet »Konsekvenser» demonstrerar bl. a. hur Fröding i dikten Alkibiades 
i trotsig självhävdelse ger en kritiker som Wirsén svar på tal; också en anonym brev
skribent har kommit att influera diktens utformning. Ett par otryckta uppsatser från 
tiden närmast efter åtalet har Michanek också ställt i klarare ljus än förut. Sambandet 
mellan det på s. 333 faksimilerade diktutkastet och begreppet »Vasen tjusning» anser 
jag däremot mycket osäkert. Michanek hade haft anledning att uppmärksamma en av 
de väsentligaste dikterna i Reconvalescentia, Magister Blasius. Den långa, ofullbordade 
dikten berättar ju om den revolterande Blasius i 1590-talets Uppsala. Dikten har i 
huvudsak tillkommit på hösten 1908. Den visar hur Fröding ännu under de sista åren 
bevarade en inre fond av friskt gemyt. Magister Blasius hänger sig åt horlevnad i st. f. 
studier. Ett Actum berättar:

Jag rände i gatone nakotan 
och tänkte att Gud har gjort man till man 
och Gud har gjort kvinna till kvinna, 
men folket det trodde att staden brann 
och ville ej låta den brinna.

Är det inte åtalskandalen som den femtioåttaårige Fröding här med förunderligt gott 
humör och burlesk fantasi diktar om?

Jag skrek att i Paradis var ingen skam 
att se på hvarandra båd bak och fram 
som Gud hade gjort en till sitt beläte 
både till framdel och säte, 
då blef jag tagen af vakten,

där satt jag till dess att min fantetös
kom dit och hjälpte mig lös,
när hon sade: Blasius är galen
ibland, men äljest fredlig
och mycket beskedlig —
men Fanen bor i mig sen Hedenhös.

(Sami. skr. VIII, s. 121 f.)
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Michaneks avhandling har lockat anmälaren till egna strövtåg i angränsande nejder. 
Förf. rör sig på en smal bas genom sin i stort sett strikta begränsning till En morgon
dröm. Men hans väldokumenterade undersökning gör ett intryck av pålitlighet och fak- 
ticitet. Hans resonemang präglas ofta av klokhet och finess. Flera spännande frågeställ
ningar endast skymtar men i gengäld blir läsaren väl orienterad i det slutande 1800- 
talets sedlighetsdebatt i vårt land. Med sin miljöskildring från det oscariska tidevarvet 
ger Michanek ett gott bidrag till förståelsen av vilket oerhört företag det var att som 
Fröding i En morgondröm ge en djärvare vision än någon tidigare svensk diktare av 
ett konfliktlöst erotiskt lyckorike —  »das Garten-Glück der Erde» för att tala med 
Nietzsche. Kanske stämplar Michanek alltför generellt samtiden som bigott. När En 
morgondröms nakna partier för många kändes som en utmaning och en hädelse behöver 
i varje fall reaktionen inte bara bero på hyckleri. De mest utmanande framstötarna 
måste också framkalla det krampaktigaste fasthållandet vid det gamla moralsystemets 
normer. »Åklagaren går till angrepp» rubricerar Michanek ett avsnitt och ger därmed 
ett intryck av mörka oscariska makters aggressivitet. Men när lavinen en gång satts i 
rörelse måste den ju rulla vidare. Juryns frisinne var i gengäld som Michanek noterar 
påfallande.

Själv hör jag till dem som tycker att dikten bara har enstaka avsnitt av högsta poetiska 
halt. Ändå måste den räknas till Frödings mest centrala. Det har blivit ännu tydligare 
genom Michaneks fängslande och lättillgängliga undersökning.

Ulf Wittrock.

E r i k  H j a l m a r  L i n d e r : Sju världars herre. Hjalmar Bergmans liv och diktning till 
och med En döds memoarer. Sthlm 1962.

Den biografiska litteraturforskningen har på sistone utsatts för intensifierad beskjut- 
ning från olika håll. I tidningsspalterna har särskilt livligt debatterats hur indiskret lit
teraturforskaren får vara. En mer intern diskussion har gällt de biografiska omständig
heternas relevans vid tolkningen av diktverk. Slutligen har från vetenskapsteoretiskt håll 
kritik riktats mot litteraturforskarnas »inklädning». Härvid har inte minst de psykoana
lytiska formlernas användbarhet satts i fråga.

Erik Hjalmar Linders nya stora biografi Sju världars herre, som behandlar Hjalmar 
Bergmans liv och diktning till och med En döds memoarer, har en relativt populär upp
läggning; författaren talar själv i förordet om dess »essäistiska form». Det skall genast 
betonas att Linder med denna första 500-sidiga volym är i färd med att ge en bety
delsefull slutsummering åt de Bergmanforskningar som han bedrivit under decennier. 
Ändå måste jag beklaga att Linder inte stramat åt tyglarna mer; hans uppenbara inten
tioner att prestera en folkbok om Hjalmar Bergman —  en närmast olöslig uppgift, före
faller det mig -— har haft en del mindre lyckliga återverkningar på biografins veten
skapliga stringens. Åtskilliga citat och referat kunde saklöst ha strukits eller förkortats. 
Onödigt långa är t. ex. brevcitaten i kapitel som »Mor och son» och »Ett ställe där 
jag kan arbeta!» Referaten av Bergmans verk har den obevandrade läsaren säkert mindre 
nytta av än Linder föreställt sig; de bergmanska intrigerna är ofta nog så invecklade 
att referaten med nödvändighet blir snåriga. Allvarligare konsekvenser har dock det för
hållandet att Linder emellanåt tar med alltför lätt hand på de vetenskapliga verifierings- 
kraven.

Boken är dedicerad till Stina Bergman; »jag har försökt att låta hennes syn på sin 
make och hans verk komma till sin fulla rätt», heter det i förordet. Stina Bergman 
är säkert som Linder uttrycker det »en outtömlig källa», men man har skäl att tro att 
hon, fullt medvetet och avsiktligt, håller inne med en del uppgifter. Hennes inställning 
till litteraturforskarna präglas på en gång av tillmötesgående och finurlighet, att döma 
av ett intervjuuttalande i Året runt 1956 (nr 27):

Själv har jag besvarat de otaliga frågor om min make, författaren Hjalmar Berg
man, som framställts både av varande och blivande forskare, så långt jag anser mig 
vilja gå. Mycket har jag berättat, mycket har förblivit osagt och kommer att så 
förbli. Många brev har jag lånat ut, många har fått ligga kvar i sin samling.


