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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
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praktiska pedagogikens vedermödor, åtminstone inte på lägre nivåer. Skolkurserna förut
sätts som det brukar stå i aningslöst formulerade studieanvisningar »väl inhämtade»; 
det elementära kunskapsstoffet anser man sig kunna avfärda med några blinkningar av 
samförstånd och några »som bekant», och så svävas det raskt upp till professorers och 
likställdas nivå, till de perifera petitessernas förlovade land.

En av de många förtjänsterna hos professor Alrik Gustafsons tvåbands verk om Den 
svenska litteraturens historia är att det ligger på rätt nivå som lärobok för ett ordinärt 
elevmaterial. Det är redigt och klart komponerat och koncentrerat på väsentligheter -—  
boken skäms med andra ord inte för att ge svar på novisens okunnigaste frågor. Att 
svaren inte innehåller så mycket nytt och att karakteristikerna inte alltid pejlar bråd
djupen tycks mig vara enbart en fördel i detta sammanhang. Tids nog kan den törstige 
dricka ur andra och djupare brunnar, t. ex. ur brunnen Tigerstedt och ur brunnen Bran- 
dell. Gustafsons bok har inte den enorma tätheten och den svepande elegansen i »lilla» 
Tigerstedts översikt —  det mest relevanta jämförelseobjektet —  men den innehåller i 
gengäld en initierad och utförlig redovisning av 1900-talets litteratur ända fram till 
Sara Lidman och Tranströmer. Det gör att den med endast smärre kompletteringar bör 
kunna användas som kursbok för ett betyg —  dock helst sedan författaren i en ny 
upplaga eliminerat en rad störande småfel och fyllt några alltför gapande luckor. Därom 
mera i det följande.

En beklaglig brist må dock redan här och en gång för alla påtalas: vill man ge en 
helhetsbild av svenskt 1900-tal, går det inte att amputera den finlandssvenska littera
turen. Hur mycket av glansen över vår lyriska modernism går inte förlorad, om vi av
står från att räkna Söder gren, Diktonius, Björling och Enckell som våra?

I sitt förord framhåller Alrik Gustafson att han inte velat skriva en litteraturhistoria 
»som så gott som uteslutande är inriktad på den rena vitterheten». Han har i stället 
»sökt spåra den litterära utvecklingen och ställa dess förgrundsgestalter i relation till 
ett dynamiskt, ständigt skiftande svenskt samhälle, dess institutioner, traditioner och livs
stil och samspelet mellan detta rörliga samhälle och den västerländska kulturkrets det 
tillhör». Denna principdeklaration klingar i rikssvenska öron närmast som en truism. 
Så och icke annorlunda brukar litteraturhistoria skrivas här i landet. Det är emellertid 
överraskande och beundransvärt, att Gustafson lyckats så väl, att han behärskar inte 
bara den egentliga vitterhetens fält utan också är i stånd att ge en så välavvägd och 
kunnig skildring av hela den komplicerade »bakgrunden».

Den avslutande bibliografin ger med sin resonerande och kritiska framställning klart 
besked om vidden av författarens insikter. Tyvärr störs det positiva intrycket av en hel 
del inadvertenser och felaktigheter. Alrik Gustafson fritar chevalereskt sina medarbetare 
vid den svenska upplagans tillkomst från allt ansvar för dylikt, men nog borde en 
mera energisk granskning vid redigeringen ha kunnat avlägsna några av de mest på
tagliga skönhetsfläckarna. D it är att räkna påståendet att Qvarnström och inte Axberger 
författat den fina bok om Hjalmar Bergmans symbolspråk, som heter Den brinnande 
skogen (s. 299). Bertil Malmbergs bok om Gunnar Ekelöf påstås vara av stort intresse 
(s. 313). Någon sådan bok existerar inte —  däremot föreligger Gunnar Ekelöfs akademi
tal över sin företrädare på stol nr 18 som bekant i tryck. A. I. Arwidsson samlade inte 
Svenska fornsagor men väl Svenska fornsånger (s. 215).

Gustafson ägnar av naturliga skäl stort utrymme i bibliografin åt den anglosaxiska 
forskningen i svensk litteratur och ger en välbehövlig påminnelse om en kulturinsats, 
som inte alltid värderas efter förtjänst. Däremot är det selektiva urvalet i många fall 
icke representativt: efemära essäer noteras, medan centrala undersökningar glöms bort. 
Några exempel: Svanbergs avhandling om Singoalla nämns inte, däremot ett par små 
tidskriftsartiklar om romanen. Breitholtz’ skarpsinniga analyser av Dalins politiska dikt
ning, Creutz’ Atis och Camilla och Bellmans Bacchi tempel röner samma oförtjänta 
öde, likaså Bertil Sundborgs bidrag till lösningen av Skogekär Bergbo-gåtan och Bööks 
undersökning av verklighetsproblemet i Hallströms tidigare novellistik. För Hallströms 
del hänvisas till några smärre uppsatser och detsamma gäller Stig Dagerman: här borde 
Olof Lagercrantz ha anledning att beklaga sig. Sven Delblancs betydelsefulla studie över 
Stiernhielms Hercules är möjligen av för färskt datum för att få plats ·—  Gustafson 
har dock noterat exempelvis Karin Westman-Bergs Almqvist-avhandling av år 1962.
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Kategorin onödiga småfel förekommer inte bara i bibliografin (och i registrets sid
hänvisningar). Vid läsningen av Hallström-avsnittet stöter man på det säregna namnet 
Chatte Jon, vars tragiska död i ungdomen diktaren sägs ha skildrat. Att omedelbart 
identifiera denna olyckornas man med den engelske 1700-talsförfattaren Chatterton fal
ler sig kanske inte så lätt för nybörjaren. Fridas motsvarighet i sinnevärlden hette Karin 
Lustine —  inte Klara —  och filosofen C. J. Boström får inte förväxlas med en bekant 
skeppsredare i Göteborg, som möjligen också han äger förmågan att »förhäxa kultur
livets representanter». Törnrosens bok började utkomma 1832 och inte 1833. Namnen 
Svedberg och Swedenborg blandas ihop på ett förbryllande sätt på sid. m ,  där för
fattaren också visar stor förundran över att Swedenborg kunde ägna sig åt naturveten
skapen, fastän han kom från ett djupt religiöst hem och fastän han påstås ha haft 
egendomliga psykiska upplevelser som barn. Liknande fall torde ha inträffat.

Allt detta är naturligtvis bagateller, men frekvensen tycks mig vara i största laget. 
Väsentligare blir dock frågan om avvägningen av stoffet i stort, om belysningsmetoder 
och värderingsnormer. Vad bedömningen beträffar är Gustafsons syn på saken inte all
tid densamma som tongivande svenska kritikers —  det betonar han själv i förordet. 
Och han bekänner också att han hellre visar sitt engagemang än anstränger sig att iaktta 
strikt neutralitet. Han godtar långt ifrån allt utan protester och riktar gärna några för
maningens ord till får som han betraktar som vilsegångna. »Personlig resning» är hon
nörsord, och ibland smyger sig mästrande tonfall in i karakteristiken av de bohemiska 
och inte helt ansvarsmedvetna. Ferlin kom aldrig att fylla de förväntningar som ställdes 
på honom, heter det. Han var »kanske en alltför ohjälplig bohem, han var kanske för 
aggressiv och stridslysten mot sin omgivning, han saknade kanske både som människa 
och konstnär tillräckligt djupsinne och känsla». Tage Aurell uppmanas »att gripa sig 
an med större uppgifter och på allvar ta itu med den verklighetens värld han känner 
så väl». Ahlins stil har »osmakliga inslag» —  vilka? —  och han hemfaller åt besyn
nerligt teoretiserande om människans natur och hennes förhållande till Gud. Dock be
röms hans »osvikliga psykologiska realism» —  en efter mitt sätt att se sällsynt miss
visande karakteristik.

Det händer alltså att man irriteras av författarens stundom visade obenägenhet att 
ta diktarna för vad de är, samtidigt som man måste säga sig att detta dock vittnar om 
ett varmt och faderligt intresse. Gustafson sörjer över misslyckanden som över sina egna, 
och när han nödgas ansa rabatterna, ansar han kärleksfullt. Både som domare och för
svarsadvokat tillgriper han gärna psykologiska resonemang, som dessvärre alltför ofta 
får en olycklig formulering. Här rör det sig väl i viss mån om en genresjukdom —  
var och en som har sysslat med handboksskrivande vet, hur valhänta och förnumstiga 
starkt förkortade orsaksresonemang av den här arten gärna ter sig på papperet. Det 
är onekligen en förenkling att kort och gott säga om Victoria Benedictsson, att upp
levelsen med Georg Brändes ledde till självmordet. Och det går väl inte att stå till 
svars för omdömet om Ola Hansson, att »poetisk känslighet förknippad med ovanlig 
intellektuell och litterär receptivitet i olycksalig förening är antagligen förklaringen till 
hans livs tragedi». Jag blir alltid dyster till sinnes, när jag möter den ofrånkomliga 
schablonaspekten på »posören» Heidenstam och det förment oäkta som med naturnöd
vändighet måste vidlåda denne falskspelares konst. Här kommenteras Pilgrimens julsång 
från liknande positioner. Den sinnesstämning som är diktens, säger Gustafson, var över
gående hos Heidenstam, »och det kan ifrågasättas om den överhuvudtaget existerade i 
den extrema form den tar sig i dikten». Ja, det kan  förvisso ifrågasättas. Men varför? 
Vad har den ev. förekomsten av denna sinnesstämning hos Heidenstam med dikten att 
göra? Blir den sämre, om man skulle råka få reda på att han inte alls själv kände sig 
så som han låter pilgrimen känna sig?

Lika väsenslös förefaller mig frågeställningen, huruvida fyrtiotalisternas paradoxala 
livssyn är tecken på mognad eller på andlig sterilitet. »Att Dagerman dog för egen hand 
kort efter fyllda trettio år behöver inte innebära, att hans syndikalistiska teorier desavoue
ras och sätts ur kraft, men det visar i varje fall att de till slut inte tillfredsställde 
honom själv. Å andra sidan har Vennbergs utpräglat relativistiska agnosticism inte lett 
till någon allvarlig personlig kris.» Vad kan vi veta om dessa ting? Och huru fåfängligt 
är det icke att utdela välvisa råd såsom detta i fallet Dagerman: »Om de yttre om-
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ständigheterna hade tillåtit honom att lägga sig i träde under några å r --------------kunde
han kanske med större mognad och rikedom fullföljt sin ungdoms lysande löften.»

Gottköpsfunderingar av den här arten är inte talrika —  det är därför de framträder 
i sådan relief där de finns. När Gustafson nöjer sig med att redovisa fakta gör han 
det i regel med föredömlig klarhet och klokhet. Proportionerna är emellertid diskutabla. 
Intresset för i första hand dramatiken och i andra hand romankonsten ger boken en 
uppenbar slagsida. Lyriken får sitta emellan. Ett i övrigt utmärkt Lagerkvist-kapitel gör 
inte rättvisa åt diktarens poetiska insatser och i det initierade Strindberg-avsnittet nämns 
inte ens den stora 1900-talslyriken i Ordalek och småkonst (inte heller Blå böckerna 
eller breven). En och en halv sida offras på Hjalmar Bergmans Swedenhielms, medan 
mästerverk som En döds memoarer och Loewenhistorier avfärdas som »mindre bety
dande, om också intressanta böcker» och Herr von Haneken inte nämns alls. Dagermans 
dramatik —  liksom Ingmar Bergmans —  behandlas givetvis relativt utförligt, men den 
i mitt tycke långt märkligare romanen Bröllopsbesvär har Gustafson inte funnit värd 
att notera. Att Vilhelm Moberg får nio sidor mot fem för Bellman och fyra för Gunnar 
Ekelöf får väl ursäktas med tanke på den publik Gustafson ursprungligen vände sig 
till. I en svensk lärobok är en sådan avvägning inte försvarlig. Många stendöda teater
pjäser diskuteras utförligt, medan ett litteraturhistoriskt sett så epokgörande verk som 
Atis och Camilla får sig tillmätt fem rader i ett sextonraders kapitel om Creutz.

Enligt min mening finner man de bästa avsnitten i Gustafsons bok i början och i slu
tet: 1900-talsdelen är visserligen ojämn men innehåller mycket goda presentationer av bl. a. 
Eyvind Johnson, Vilhelm Moberg och Lagerkvist (med reservationen ovan). Minst lyckad 
förefaller mig 1700-talsöversikten. I introduktionen till den noterar man det dubiösa 
påståendet, att sekulariseringen nu slår igenom »på nästan varje punkt». Försummelsen 
i fallet Creutz har redan påpekats: här vore onekligen de intrikata genrehistoriska och 
stilhistoriska synpunkterna värda en mer ingående diskussion. Bellmanskapitlet är kon
ventionellt i överkant och tar inte hänsyn till de viktiga uppslag beträffande de konst
närliga problemen i episteldiktningen som givits av bl. a. Staffan Björck (som ej heller 
nämns i bibliografin). Teckningen av Kellgren är inte heller tillfredsställande. Så cen
trala texter som Våra villor, Till Christina och Cantate 1789 omnämns inte, bakgrunden 
till den stora upplysningskampen blir otillräckligt redovisad, och Den nya skapelsen 
sägs tolka en i huvudsak platonsk uppfattning av kärleken. Det torde vara oriktigt; 
Tigerstedt har säkert rätt, när han i sin lilla bok om skalden avvisar denna tolkning 
såsom stridande mot allt vad vi eljest vet om Kellgren under hans sista år. »Det är en 
livsupplevelse Kellgren tolkar, inte en livsåskådning.»

Alla underlåtenhetssynder och smärre verksynder till trots —  vilken skribent i facket 
kan frisäga sig från sådana? —  är Alrik Gustafsons litteraturhistoria ett välkommet 
tillskott till vår läroboksflora: de pedagogiska förtjänsterna uppväger mer än väl brist
fälligheterna. En grundlig detalj korrigering bör dock ske innan följande upplagor släpps 
ut. Kanske vågar man i sammanhanget be förlaget att avstå från det obligatoriska Stag- 
neliusporträttet —  att Lars Gustaf Malmbergs teckning skulle föreställa den enligt sam
stämmiga uppgifter osköne skalden är fortfarande obevisat och osannolikt. Den sålunda 
vunna sidan kunde förslagsvis utnyttjas till att komplettera 1900-talsavsnittet med namn 
som Aspenström, Thoursie, Oswald och Peder Sjögren eller ge Tegnérbilden lite mer 
rondeur genom att infoga några rader om så ofrånkomliga stycken som t. ex. D et eviga, 
Skidbladner, Skaldens morgonpsalm, Nyåret 1816 och Sången.

Hans Lindström


