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2 3 2 Recensioner

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
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delsefullt inslag i Karlfeldts liv och dikt, och stöder sig därvid på bl. a. brev, dagboks
anteckningar, manuskript och intervjuer med personer som stod Karlfeldt nära. I detta 
sammanhang kommer Hildeman in på Karlfeldts förhållande till dekadensen, vilket 
han vill tolka som en slags »trotsfascination»: Karlfeldt bekämpar sin dragning till den 
sjukliga, melankoliska dekadensen för att i stället, i anslutning till bl. a. Nietzsche och 
Heidenstam, under en period bli företrädare för en mera heroisk, »anti-melankolisk» 
dekadensriktning. I likhet med Fridholm anser uppenbarligen Hildeman att Karlfeldt 
under ett skede kring sekelskiftet var influerad av Nietzsche och Heidenstam. Trots att 
författaren uttrycker sig mycket försiktigt, ja svävande, vad gäller direkt påverkan från 
Nietzsche och klart reserverar sig mot Fridholms hårda tolkning förefaller han anta ett 
samband mellan Nietzsche och Karlfeldt på alltför lösa grunder. För att ett sådant 
antagande skall vara meningsfullt bör krävas bättre belägg än blott vissa likheter i 
ordval och livskänsla. Hildemans resonemang är emellertid mestadels övertygande trots 
att han sällan redovisar sina källor —  ofta låter han underförstå förekomsten av käll
material utan att ens nämna vari det består. Detta gör det naturligtvis svårt för läsaren 
att ta ställning i manga fall. Kritiken av Fogelqvists diktdateringar måste föranleda ett 
plus i marginalen.

Titelessän omramas av två punktundersökningar, båda tidigare publicerade i BLM. 
I den ena följer Hildeman Karlfeldts arbete med dikten Längtan heter min arvedel 
alltifrån det första, Levertininspirerade och Frödingkritiserade utkastet till den slut
giltiga versionen. Den andra studien är en uppslagsrik och skarpsinning analys av en 
sen Karlfeldtdikt, Vallfärd.

Författarens avsikt med boken har förmodligen varit att nå en bred publik; doku
mentationen har fått anstå till en kommande, mera fullständig presentation av forsk
ningsresultaten.

Nils E. Nählinder

En ar  Bergm an : Diktens värld och politikens. Bertil Malmberg och Tyskland 1908— 
1928. Akad. avh. Natur och Kultur. Lund 1967.

Den uppgift som förf. ställer sig är att behandla »Bertil Malmbergs förbindelser med 
tyska diktare, tysk idéhistoria, tysk kulturmiljö (särskilt 1920-talets München), men 
också hans därmed mer eller mindre intimt förknippade inställning till det politiska 
Tyskland, W ilhelm II:s, Weimarrepublikens och nationalsocialismens» (s. 7). Förf. 
genomför denna stora uppgift i 17 kapitel.

Kap. 1 utgör en inledning till hela avhandlingen och vill ge en överblick över de 
litterära förbindelserna mellan Sverige och Tyskland från 1890 till 1908 (Malmbergs 
debutår). Med utgångspunkt från läroverkskommitténs betänkande (1902) ger Berg
man ett antal svenska vetenskapsmäns och författares uttalanden om Tyskland och tyska 
författare under denna tid. —  Kap. 2 för in i den privata miljön och fransk kultur. 
Faderns, franskvännen och fransklektorn, Theodor Malmbergs verksamhet karakteriseras 
genom vittnesmål om hans pedagogiska förmåga och genom skildring av hans bild
ningsgång. Några konkreta uppgifter om och resultat av Bertil Malmbergs skolgång och 
fragmentariska universitetsstudier presenteras; både Bergmans uppgifter och Malmbergs 
studieresultat får dock sägas vara tämligen knapphändiga.
Kap. 3—7 behandlar Malmbergs liv och estetik fram till och med diktsamlingen Atlantis 
1916. 1917 flyttade Bertil Malmberg till Tyskland. Men inte bara biografiskt sett bildar 
dessa kapitel en enhet; de behandlar också den Bertil Malmberg, som lärde och övade 
till diktare.

Kap. 3 »Det slutna livet» karakteriserar symbolistiska och romantiska drag i Malm
bergs ungdomsdiktning och poetiska världsbild. Det behandlar också den första Berlin- 
vistelsen (1908-09) och dess betydelse. Det blir en kartläggning av influenser på den 
unge Malmbergs diktning. Viktigt opublicerat material publiceras och grodden till kom
mande viktiga teman i Malmbergs diktning framhäves. —  Kap. 4 »Estet i politikens 
kraftfält» skildrar hur den renodlade Fart-pour-Fart-poeten Malmberg kom  att hamna


