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aktiga. Även om förf. går för långt i att tolka fram paralleller och korresponderande 
motiv, har avhandlingen påvisat en rikedom av möjliga överensstämmelser och allusioner, 
som man inte skulle vilja gå miste om. Trots alla brister hälsar man med tillfredsställelse 
den strukturanalytiska skola, som i Sverige samlas kring Studia Litterarum Uppsaliensia 
och deras utgivare.

Det sista kapitlet tar upp den gamla frågan, om verkets innehåll är ett religiöst pro
blem eller ej. Det kan icke förnekas, att Faust-stoffets ursprung har sina rötter i den 
religiösa sfären. Gud och djävulen strider om Fausts själ. Och det gäller även för de 
ställen, där Gud inte nämns. Början på den nyare tiden efter medeltidens utgång är 
så laddad med den religiösa frågan, att Gud alltid är närvarande, där djävulen förekom
mer. Men redan i Goethes drama är det inte fallet. Förvisso uppträder Vår Herre själv 
i Prolog im Himmel. Men Mephisto följer sedan Faust utan att man ständigt associerar 
Gud och det religiösa. Mephisto är inte heller bara det onda, han har blivit en typisk 
rationalismens gestalt. Och den kan tolkas både symboliskt och psykologiskt, men inte 
religiöst.

Thomas Mann går ännu längre i denna riktning. Djävulen i Palestrina står inte i 
motsats till Gud. Gud nämns överhuvudtaget inte. Detta faktum har redan påpekats av 
Kahler i essän »Die Säkularisierung des Teufels» och av Holthusen i hans skarpt kriti
serande bok »Die W elt ohne Transzendenz». Jag har i sammanfattningen av avhand
lingens sjätte kapitel genom ett citat påpekat författarens försiktiga, men absolut riktiga 
inställning till problemet (s. 262). Ändå kommer avhandlingen fram till resultatet, att 
något slags religiositet finns i Doktor Faustus. Mot denna tes kan åtskilligt anföras: 
alla religiösa ord av Leverkühn kan tolkas som yttringar av en paralytiker, som transpo
nerar i det religiösa, vad en frisk människa skulle förklara psykologiskt; Thomas Manns 
eget ställningstagande t. ex. gentemot Buisonjé (s. 262 n. 2) eller i brevet till Karl 
Kerényi av den 7 oktober 1936 osv. Man skulle kunna hävda att strävandet efter san
ningen redan är ett religiöst beteende. Men för Thomas Mann ter det sig annorlunda. 
I sitt stora festföredrag till Freuds 80-årsdag säger han om sin egen kärlek till san
ningen, att han har »ein Wahrheitssinn . . .  bis zu dem Grade, dass der Begriff der 
Wahrheit fast in dem der psychologischen Wahrnehmung und Erkenntnis auf geht» (Adel 
des Geistes 1945 s. 577). Avhandlingen hävdar beträffande Manns definition av demo
kratin: »Manns allgemein-humanistische Einstellung zeigt hier deutlich die Neigung, in 
die religiöse Sphäre überzugehen» (s. 267). Jag skulle vilja säga tvärtom: »Manns all
gemein-humanistische Einstellung bedient sich hier deutlich der religiösen Sphäre.» Och 
så är också fallet i Doktor Faustus.

Av de tekniska detaljer såsom ordfel, skrivfel, tryckfel osv. kan här endast de allra 
viktigaste anföras: Küssnacht i stället för Küsnacht (s. 3); AdG 461 i stället för AdG  
388 (s. 3 n. 1); Anette Kolb: Annette (s. 23, 30, 298); des Roman: des Romans 
(s. 96); Bedürfnis formeller Organisation: formaler Organisation (s. 98); Gedichtcyklus: 
-Zyklus ( i n ) ;  Gustaf Mahler: Gustav ( m ,  143); Erzählungsstil: Erzählstil (131); Her
mann Meyer: Herman (137, 138, 300); während der ganze Periode: ganzen (146); 
parodische: parodistische el. parodisierende ( 181/ 1); Neuere deutsche Literatur 3 i stället 
för 5 (2 3 1 /2 );  Seite 57 f oben: oben Seite 57 f. (2 4 3 /1 ); Man kan: kann (265); mit 
alttestamentarischen Motiven: alttestamentlichen (266); Keyserlingk: Keyserling (297).

Jacob Steiner.

Sv e n  LAGERSTEDT: Drömmaren från Norrlandsgatan. En studie i Henning Bergers 
liv och författarskap. Akad. avh. (Sthlm) Uppsala 1963.

Lagerstedts avhandling behandlar ett ämne som ur vetenskaplig synpunkt är nästan 
jungfruligt. Henning Berger har inte tidigare varit föremål för någon utförligare under
sökning. V i har i Bööks Resa kring Svenska Parnassen en bild av Berger som i mångt 
och mycket blivit representativ för uppfattningen om författaren. Den utkom två år 
efter Bergers död och Berger skulle inte ha läst den med större glädje. Böök står i 
huvudsak fast vid den hårda dom över författarskapet som han fortlöpande givit i sina 
recensioner, en bild av en nedåtgående författare, utrustad med otillräcklig fantasi och 
en ödesdiger brist på idéer. I ett avseende modifierar Böök sin tidigare uppfattning:
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han erkänner att han sjutton år tidigare inte gjorde Hägringen rättvisa; avsnittet om 
vaktmästarfamiljen och den stora striden om ockraren Larssons efterlämnade förmögen
het hörde till de partietr som Böök ville frälsa ur fördömelsen, tillsammans med debut
novellerna i Där ute 1901. (Det är dessa två enklaver i författarskapet som Lagerstedt 
ägnar huvuddelen av sitt intresse.) Vid samma tid som Bööks essä publicerades kom 
en uppsats i Nordisk Tidskrift av Carl David Marcus: Henning Berger, en nordisk 
impressionist. Den är typisk för hur man vid den tiden och kanske ännu idag vacklade 
i värderingen av Bergers insats. Marcus kallar honom »en av de skarpaste och när
syntaste naturalisterna i världslitteraturen» och använder växelvis med denna etikett be
nämningen impressionist om Berger, gör emellertid inga distinktioner emellan begrep
pen. Här har Marcus berört ett viktigt problem när det gäller Bergers konstnärskap. 
Uppsatsen mynnar ut i en fråga om impressionismens tid nu är ute och om dess möj
ligheter inte är uttömda. Det säjs inte uttryckligen, men man läser det mellan raderna, 
att Henning Berger med sin fenomenala intrycksmottaglighet fört impressionismen till 
en punkt där den blir absurd, där den upphäver sig själv som konst. Överhuvud taget 
har beteckningen impressionist om Henning Berger vunnit burskap och man finner 
den mycket ofta använd om honom senare. N u är det att märka att åtminstone den 
nordiska impressionismen som litterär företeelse är något annat och delvis motsatt mot 
Henning Bergers konst. Dess huvudman är som bekant Herman Bang och dess impuls
givare Jonas Lie. I sin berömda hyllning till Lie tar Bang också upp de överdrivna 
och oformliga beskrivningarna till behandling:

Idet De har villet vise os selve Situationen i sin Bevasgelse, har D e tillige 
undgaaet de endelpse Beskrivelser, til hvilke en stor Del möderne Forfattere hen- 
faldt o g som simpelthen gör dem ulasselige, Beskrivelser af Sol paa Möbler og 
Skygger over Stuer.

Disse Folk har hört om et Miljö. De har laert noget om Omgivelser. Og saa 
begynder de paa deres Opremsninger —  af Mpbler, af Vasgtapeter, af Farver 
paa Sofaer, Stole og Bordben, dpde Opremsninger af de dpde Ting.

De, Mester, som med uendelig Anspaendelse kun ser Deres Mennesker i Hand
len, i fortsat Handlen, faar ikke Tid til at sé alt dette skasbnesvangre Udenom. 
De sér og viser os kun de dpde Genstande som spiller med, som griber ind i 
den bevasgede Menneske-Handlen.

Men dér sér De ogsaa det Store som det Mindste.

Den här skildringen av naturalisten träffar onekligen Henning Berger. Henning Ber
ger som kallats den svenska litteraturens kommis-voyageur, dess specialist på varusprid- 
ningens område, den Henning Berger som för att citera en av de många beska kri
tikerna »skrev böcker som kommo att nästan uteslutande bestå av utvärtes ting, acces- 
soarer, hopade på varandra som varor i ett skyltfönster och som överhuvud utvecklade 
en icke föraktlig varukännedom». Men som märkvärdigt nog av just samma kritiker 
kallats impressionist.

Problemet berörs inte i Lagerstedts avhandling. Det känns som en brist, ty det är 
inte bara en fråga om terminologier, det hör samman med Bergers konstnärskap i dess 
helhet och berör dess ömma och mortala punkt. När det gäller ett omfångsrikt för
fattarskap som ligger oss så nära i tiden men som blivit så eftertryckligt bortglömt 
kunde man väntat sig en utförligare och mer överblickande behandling än som här 
blivit fallet. Inte minst hade en närmare analys av det estetiska momentet varit önsk
värd. Henning Berger skrev dock ett trettiotal böcker, därav bortåt hälften novellsam
lingar, och det är med rätta främst som novellist han en gång lästes och uppskattades.

Lagerstedt håller sig inom en snävare ram. Han utgår från den gängse värderingen, 
att Berger gjorde sin främsta insats med Amerikaskildringen och de stockholmsska tids- 
och lokalbilderna. Utifrån dessa partier med deras starkt självbiografiska prägel ger han 
en detaljerad och uppslagsrik framställning av Bergers barndom och utlandsår.

Avhandlingen heter Drömmaren från Norrlandsgatan, en titel som delvis associerar 
i fel riktning. Med drömmare brukar man vanligen mena något annat än Bergers extro
verta och h järnfotograf erande artisttyp. Det är ju riktigt att stora delar av författar
skapet handlar om en oinfriad dröm, men drömmen —  här lika med önskemålen ■—
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har en så massiv och på det timliga inriktad karaktär att uttrycket drömmaren i varje 
fall inte bör begagnas utan klara distinktioner.

Ordet drömmaren är viktigt i Lagerstedts avhandling. Det är nämligen utgångspunk
ten för den psykologiska huvudtes som författaren driver —  och som han driver med 
en uthållighet och emfas som ibland blir tautologisk. Lagerstedt ser hela Bergers livs
verk mot bakgrunden av de trista barndomsförhållandena och de misslyckade försöken 
att bli rik i Amerika. Det är en kompensation det här är frågan om, låt oss gärna 
kalla det en oinfriad dröm. Men man får komma ihåg att denna drömvärld inte var 
gjord av det stoff som drömmar vanligen vävas av, den var byggd av hårda och brutalt 
påtagliga fundament. Och avledningen drömmaren blir om vi håller detta i minnet 
ganska malplacerad. Den blir missvisande åtminstone i ljuset av den massiva psykolo
giska kompensationstes som Lagerstedt för fram. Ändå finns det drag i Henning Bergers 
psyke och öde som skulle kunna rättfärdiga titeln. Man kan peka på ett så viktigt 
tema som ensamheten. Det är här som Berger får kontakt med de djupare själsliga 
realiteterna; här finns någonting som träder i stället för de idéer, vars frånvaro man 
förebrått honom för. Ja, ensamheten blir en slags idé hos Henning Berger, och det 
är nog möjligt att med denna utgångspunkt nå djupare ner i personligheten än Lager
stedt gjort. Man kan peka på En ensams dagbok, en av de ständigt förbisedda böckerna 
i Bergers produktion. Den har förbindelse med Strindbergs Inferno-Legender-Ensam 
och den har en inre dimension som få andra av Bergers böcker äger.

Med dessa reservationer bör det säjas att Lagerstedt skrivit en på en gång rolig och 
ytterst vederhäftig bok. Med utgångspunkt i några självbiografiska romaner rekonstruerar 
förf. Bergers barndom och ungdomsliv, i Stockholm och Chicago. Det sker i första 
kapitlet som heter Gossen med mandelspånen och i det andra som heter Den gyllene 
skylten. Genom Bergers sociala placering i ett fattigt småborgarhem och genom hans 
långa exil som anonym kontorsman faller det av sig själv att de i trängre mening 
biografiska uppgifterna blivit svåråtkomliga, i den mån de överhuvud taget finns. Men 
Lagerstedt har ersatt bristen på detta genom att återskapa Henning Bergers miljö, och 
här har han inte lämnat någon möda ospard. Listan över mantalsuppgifter, husförhörs- 
längder, inflyttningsböcker, födelse- och dödsböcker, brottmåls- och konsistorieprotokoll, 
hovhushållningsräkenskapsverifikationer och ministerialböcker talar sitt tydliga språk. 
Ofta är det frågan om små byggstenar, men tillsammans bygger de upp just det mönster 
författaren avser att bygga.

Redan i dessa två kapitel introducerar Lagerstedt det litterärt-psykologiska betraktelse
sätt som han sedan fullföljer i de två kapitlen Samhällsskildraren och Stockholmsland- 
skapet. Ganska utförligt och utan att missa något väsentligt redogör han för den litte
rära traditionen inom Amerika- och Stockholmsskildringen, samt på det samhällskritiska 
område där Henning Berger gjorde en insats. Som ett ständigt återkommande praeterea 
censeo finner vi i dessa kapitel kompensationstesen. Som skildrare av stora städer, ame
rikansk driftighet, som skildrare av lyxens vällust och fattigdomens förbannelse är Ber
ger bunden vid sina trista och gråa barndomsförhållanden. I ett sista kapitel återknyter 
Lagerstedt till det rent biografiska, skildrar Henning Bergers senare liv och skisserar 
som avslutning flyktigt en karaktärsteckning.

Kompensationstesen är självfallet inte helt ny. Den finns antydd både hos Carl David 
Marcus och hos Bergers vän Ossian-Nilsson —  den senare talar i en av Lagerstedt 
förbigången studie om Bergers barndomshem »vid en grå gata i små gråa förhållanden, 
i ett hem där idéer och ideal väl näppeligen haft någon talesman. De första intrycken 
voro tillvarons futtiga karghet, en ständig ängslan för ekonomisk misär, en ej just 
olycklig men glädje- och färglös omgivning som för alltid bestämde den unges livs
uppfattning.»

Lagerstedt har tagit fasta på denna bakgrund, med stor energi, med kanske alltför 
stor energi. Ibland slår han in öppna dörrar, ibland bevisar han alltför mycket. Tesen 
går igen inte bara i de tre första kapitlen, men också i de som heter Den stadsborne 
och Stockholmslandskapet. Ex.: »Förklaringen till Henning Bergers beundran för den 
starke, den rike och mäktige ansåg jag mig kunna hänföra till hans fattiga barndom, 
hans säregna uppväxtförhållanden. Hans sätt att skildra storstaden ur den passive iakt
tagarens synvinkel och att samtidigt teckna den som en värld av omåttlig verksamhets-
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iver, som den handlingskraftiga människans speciella miljö bottnar sannolikt också i 
hans grämelse över att ej ha nått de mål han strävat efter» (s. 177)· Eller: Hägringen 
i skyn är en lättolkad symbol: den är bakgårdsbarnets framtidshopp, drömmen om ett 
liv i lyx och förfining fjärran från den enkla ursprungsmiljön, det är emigrantens tro 
på en bättre värld bortom havet (199).

Tesen är säkert till stora delar riktig, men genom sin massiva demonstration tar den 
bort många andra nyanser hos författarskapet. Henning Berger blir ett psykologiskt 
skolexempel så renodlat att det utesluter alla variationer. I nära anslutning till tanken 
om kompensationen står Lagerstedts tanke om fattigdomsskräcken och lyxkulten hos 
Henning Berger. Slutsatsen här är mindre intressant än dess underbyggnad. Denna under
byggnad består i en fin och intelligent skildring av Bergers barndomstid. Man följer 
den med verklig spänning. Den mynnar ut i en överväldigande bekräftelse av den 
hypotes som Lagerstedt aprioriskt så att säja försöksvis uppställt: nämligen att Henning 
Berger i böckerna Drömlandet, Hörnfeldt, Pedanten, novellen Anemon och på flera 
andra ställen exakt återgivit sin barndomsmiljö. Det var ju en sak som man allmänt 
hade på känn, att Berger inte bara fotograferade miljöer utan också människor, det 
nämndes ofta i recensioner och Berger själv gjorde ingen hemlighet av det, han brukade 
inte utan stolthet och kanske en smula naivt aningslöst framhålla det. Men vad främst 
barndomsskildringen i Hägringen beträffar så har man hitintills inte haft någon kon
troll. Lagerstedt har gjort den kontrollen, och den har vuxit fram till ett fängslande 
kapitel där en hel social miljö kommer i dagen, 1870-talets Stockholm med centrum 
i vaktmästarkårens kretsar, beskuggade av den förnäme greven Henning Hamilton. Sär
skilt avsnitten om greven och hans kammartjänare är utmärkta, med en mängd nya 
och pikanta detaljer om denne Don Quixote och hans Sancho Panza mellan vilka det 
tycks ha rått ett fint patriarkaliskt förhållande. I samband härmed tar Lagerstedt upp 
frågan om Henning Hamilton kan ha varit far till Berger. Han finner det inte omöjligt 
men osannolikt. Grevens synnerliga intresse för sin tjänare, manifesterat i breven till 
grevinnan, kan ju användas som skäl både för och emot. Hur som helst kan man inte 
komma problemet närmare in på livet än Lagerstedt gjort, av det enkla skälet att 
Bergers föräldrar vid pojkens födelse sen fyra år tillbaka var gifta och levde samman. 
Viktigast i det här sammanhanget är ju naturligtvis myten, den reservutgång som Berger 
av allt att döma höll sig med och kanske tidvis begagnat. Psykologiskt kan man ju 
vända på Lagerstedts resonnemang och få fram ett delvis annat mönster: kanske har 
grämelsen över att han inte var grevens son spelat en roll för Henning Berger, hans 
upplevelse av att vara 1 närheten av glans och lycka men aldrig själv komma in i dess 
solsken. På samma sätt förhåller det sig ju med den sorglustiga och burleska historien 
med ockraren Larssons arv, en sannskyldig August Blanchehistoria som inte bara blev 
det mest berömda partiet i Hägringen utan också —  som Lagerstedt visar —  utspelades 
i verkligheten. Här är det samma otursförföljdhet det är frågan om, en tidig upplevelse 
av att livet på ett grymt sätt drev gäck med honom som senare befästes hos Berger 
och gjorde honom förföljelsemanisk på flera punkter så att han slutligen indelade om
världen i två kategorier: fiender som förföljde honom och vänner som stod honom bi.

Utredningen om det Larssonska arvet redovisas i en särskild exkurs som hör till det 
mest spännande i Lagerstedts bok. Låt vara att konsekvenserna inte är överraskande, 
själva det vetenskapliga detektivarbetet är fascinerande och ger en inblick i ett social
skikt vars livsformer inte är särskilt väl kända tidigare. Ett resultat är evident, grän
serna dras snävare kring Henning Bergers författarmöjligheter, de resurser han hade 
att utvecklas och gå vidae. Därigenom kommer hans tidiga kulmination i ett nytt ljus 
och hans nedåtstupande och ganska tragiska öde får här såvitt jag förstår sin mest 
eklatanta förklaring.

K nut Ahnlund.

A l r i k  G u s t a f s o n : Den svenska litteraturens historia. I. Före 1900. 11. 1900-talet. 
Stockholm 1963.

Vid studiet av nyutkomna hand- och läroböcker för universitetsbruk grips man stundom 
av den hemska misstanken, att vederbörande författare aldrig behövt befatta sig med den


