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Recensioner 231

Vidare tror jag man måste ställa frågan: är »överkomplexiteten» i dessa två dramer 
en estetisk brist? Jag tror snarare att denna egenhet är en medvetet kalkylerad och högst 
verkningsfull effekt. Jag har under en följd av år undervisat om Spöksonaten och regel
bundet genomfört ett litet experiment. Efter omsorgsfull inläsning ombeds studenterna 
att utan stöd av texten redogöra för scengestalternas inbördes relationer. Ingen har h it
tills ens nöjaktigt gått i land med uppgiften. Men ingen har heller upplevat styckets 
komplexitet som en estetisk brist! Pjäsen fungerar uppenbarligen utmärkt, trots att vi 
på sin höjd får en dunkel vision av ett krälande ormbo, och detta var kanske Strindbergs 
estetiska avsikt? Frågan innebär ingen kritik av Lindströms framställning, men förefaller 
mig ändå värd att ställa.

J. R. Northams Strindbergs Spook Sonata och Brian Rothwells Strindberg’s Chamber 
Plays är två internt anlagda analyser, som för anmälaren verkar mycket fräscha och 
stimulerande i greppet. Northams studie ger ett lustigt belägg på livskraften i den 
felsyn jag redan påpekat: föreställningen att alla någorlunda okonventionella pjäser 
efter Inferno är »drömspel», skapade efter de principer som utvecklas i det berömda 
företalet till Ett drömspel. Det är anmärkningsvärt, att Northam känner ett behov att 
göra upp med denna felsyn, vilket kanske kan sägas vara att slå in öppna dörrar. 
Strindberg har ju aldrig med ett ord antytt att Drömspelets principer också skulle gälla 
Spöksonaten, och Northams energiskt genomförda »contradiction of Strindberg’s main 
assertions» blir därför något av en överloppsgärning.

Men inga detaljanmärkningar får undanskymma att Northhams studie är mycket 
berikande och intressant. Han arbetar med i huvudsak samma metod som i sin berömda 
bok Ibsen’s dramatic method, och har ingen svårighet att få läsaren att acceptera sin 
tes att Spöksonaten »is a play whose parts are carefully connected; whose substance
[------ -] has been transmuted into a public and communicable pattern of symbols;
whose delicate form is contrived by the shaping skill and intellect of a conscius dramatic 
artist» (s. 39 f.).

Rothwell analyserar förtjänstfullt några av kammarspelens centrala symboler, däribland 
»Huset», som ju redan Leif er uppmärksammade. Möjligen har Rothwell i någon mån 
underskattat konstansen i Strindbergs arbete med grundmotiv och symboler. Man kan 
t. ex. hålla i minnet hur »fågelperspektivets» motiv (Bo Bennich-Björkman, Samlaren 
1962) återkommer i diktarens produktion från Röda Rummet till Stora Landsvägen. 
N u är »Huset» en särdeles mångtydig symbol, som kan stå för »livet» i ordets biologiska 
och sociala mening, så i Fröken Julie, I Havsbandet, Oväder, Spöksonaten och andra 
verk, men denna innebörd glider ofta över i »Huset» som en bild för samhället, så i 
Tjänstekvinnans son I och Esplanadsystemet, där social revolt framställs som aktiviteten 
att riva hus. Många andra exempel kunde anföras; med dessa vill jag bara understryka 
att Rothwell mera energiskt kunde ha sökt symbolen också i Strindbergs tidigare produk
tion. Men i stort ger Rothwells studie belägg på den interna metodens stora möjligheter, 
och den ger, tillsammans med Northams uppsats, ett förebud bland många andra, att vi 
är på väg att finna nya och fruktbara metoder inom strindbergsforskningen.

Sven Delblanc 
Sept. 1967

RAFAEL K oskim ies: Der nordische Faust. Adam Homo —  Peer Gynt —  Hans Alie- 
nus. Annales Academias Scientiarum Fennicas. Helsinki 1965.

Man slås vid läsningen av professor emeritus Rafael Koskimies skrift av den nog
grannhet varmed han tagit del av forskningsläget visavi de behandlade tre nordiska 
diktarnas verk. Boken har med hans egna ord i förordet »mehr Müde verursacht *— 
freilich von angenehmer Art —  als handgreifliche, sichere Resultat erbracht». Undersök
ningen har inte den teoretiska och filosofiska slagsida som det litet vanskliga temat 
skulle ha kunnat förleda tyska forskare till; Koskimies går komparativt och idéhistoriskt 
tillväga och diskuterar inflytandet från Faust på tre centrala nordiska verk. Paludan- 
Müllers Adam Homo inbjuder bl. a. till ett resonemang i Vilhelm Andersens efterföljd
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huruvida den danske diktaren avsåg att ge ett motstycke till Goethes verk och före
trädde en antifaustisk inställning. Ibsens Peer Gynt för väl Koskimies emellanåt på 
avvägar, där jämförelsen med Faust blir undanskymd. Han ansluter sig annars till 
H. Logeman som i ett numera föga uppmärksammat arbete (A Commentary, critical 
and explanatory on the Norwegian text of Henrik Ibsen’s Peer Gynt, its language, 
literary associations and folklore. Haag 1917) förklarat att den inre överensstämmelsen 
mellan Faust och Peer Gynt baserar sig på deras livskänsla, »a general atmosphere 
and great resemblance in form». Redan Logeman har pekat på flera konkreta detalj - 
likheter. Hur professor Koskimies själv ännu upplever traditionen från den stora Goethe
perioden i tysk diktning framgår för övrigt av denna majestätiska fråga som han är 
böjd att lämna obesvarad: »War der Verfasser des Teer Gynt’ seinem Zeitgenossen, 
dem spöttischen Heine, näher als dem grossen Gothe?»

Åt Rydberg, Strindberg och Heidenstam ägnas slutkapitlet och en utgångspunkt blir 
naturligt nog Algot Werins uppsats »Den svenske Faust». I Hans Alienus behandlar 
Heidenstam i Hades-avsnittet det förgångna som en reell verklighet. Det är en djärv 
innovation i symbolismens tecken. »So weit wagten weder Paludan-Müller noch Ibsen
in ihrem Realismus zu gehen (------------). W enn Heidenstams Unterweltreise und das
von ihm geschilderte Assyrien Sardanapals neben dem ’Faust’ II etwas blass wirken, 
so dürfte das teilweise daher rühren, dass der Schwede doch nicht imstande war, seine 
Erzählung in mytischer und kulturgeschichtlicher Richtung zu verdichten. Die K ühn
heit der Episode besteht somit hauptsächlich in der literarischen Demonstration —  solche 
gibt es zwar auch im Faust, aber nur als Teilchen innerhalb eines machtvollen Kom
plexes.» Ellen Key använde vid sekelskiftets goetherenässans honnörsordet »goethe-reif» 
■—  uttrycket kan användas om professor Koskimies som tydligen förstår att uppleva 
andra delen av Faust som en komplex helhet.

Ulf Wittrock

KARL-IVAR HlLDEMAN: Sub luna och andra Karlfeldtsessäer. W ahlström & Widstrand. 
Sthlm 1966.

Skalden Karlfeldt har under de senaste decennierna endast med långa mellanrum 
blivit föremål för litteraturhistorisk forskning. Detta beklagliga förhållande beror givet
vis till viss del på den knappa tillgången på källmaterial. Den Karlfeldtbild Torsten 
Fogelqvist skapade i början av trettiotalet har i stort blivit bestående —  i varje fall 
i det allmänna medvetandet —  trots dess uppenbara brister.

Synen på Karlfeldts diktning har under årens lopp kraftigt växlat. Under senare 
delen av sitt liv framstod han för publiken som samtidens svenske poeta laureatus och 
dyrkades stundtals med nästan religiös vördnad. Victor Svanbergs häftiga angrepp på 
Karlfeldtkulten fick ingen omedelbar effekt. Först under årtiondena efter skaldens död 
inträdde en viss reaktion mot den tidigare upphaussningen, framför allt från den nya 
författargenerationens sida. Lagercrantz’ och Mjöbergs arbeten innebar dock snarast en 
fördjupning och nyansering av den Fogelqvistpräglade bilden än direkt omvärdering. 
Roland Fridholms studie från 1950 var däremot ett försök till genomgripande revide
ring; den var likväl för obalanserad och dåligt underbyggd för att kunna accepteras.

Det senaste tillskottet till Karlfeldtlitteraturen, Karl-Ivar Hildemans Sub luna och 
andra Karlfeldtsessäer, är intressant av den anledningen att boken tillkommit efter om
fattande och djupgående forskning i ämnet och delvis bygger på tidigare outnyttjat 
eller otillgängligt material.

Författaren skisserar i inledningsessän, Som en ört ur sin groningsgrund, tre teman i 
Karlfeldts författarskap: ett erotiskt, ett depressivt —  med skräck för åldrande och för
gängelse —  samt slutligen ett provinsiellt. Av dessa tre sammanflätade trådar har tidigare 
forskare främst betonat den erotiska och —  framför allt ■— den provinsiella. Hildeman 
ägnar i stället bokens längsta och mest givande essä åt det depressiva inslaget i Karl
feldts lyrik med utgångspunkt från den tillbakablickande dikten Sub luna i Hösthorn. 
Han visar hur skräcken för åldrande och död alltsedan åttiotalet varit ett mycket bety


