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Recensioner av doktorsavhandlingar

ringen av det franska pantomimintresset under 80-talet (detta kapitel bygger i huvudsak 
på Gierows egen uppsats i Dramaten 175 år, 1963). Gierow gör troligt att Strindberg 
smittades av pantomimfebern i Paris och framhåller som indicium rikedomen på pan- 
tomimiska inslag i hans senare dramatik ända fram till Spöksonaten 1907. Detta tycker 
jag är ett fruktbart uppslag som skulle förtjäna en specialundersökning. Ta t. ex. Döds
dansen (som Gierow underligt nog förbigår i sammanhanget), där Kaptenens ändrade 
sinnelag åskådliggörs i en lång och detaljerat föreskriven pantomimscen (SS 34, s. 101 f).

Att Maupassant med förordet till sin roman Pierre et Jean kunnat influera Strindberg 
vid avfattandet av förordet till Fröken Julie, har tidigare antytts av Bprge Gedspe Mad
sen (a. a. s. 80). N u utför Gierow närmare detta uppslag och ger goda skäl för tanken 
att Maupassant spelade en väl så stor roll som Zola vid utformandet av Strindbergs 
naturalistiska program. Varken Madsen eller Gierow tycks mig uttömma problemet, 
varför jag även här finner orsak att ropa på en specialstudie.

På en annan punkt är det svårare att följa Gierows tankegång. Det gäller frågan 
om inslag av wagnerism —  fransk eller äkta —  i Fröken Julie.

Om dialogen i denna pjäs skriver Strindberg i förordet att den »förser sig i de första 
scenerna med ett material som sedan bearbetas, tages upp, repeteras, utvikes, lägges på, 
såsom temat i en musikkomposition» (SS 23, s. 108).

Detta ganska dunkla uttalande vill Gierow först tolka som en träffande beskrivning 
av »la facture thématique» i den wienklassiska sonatformen. Sen går hans tankar också 
till det inom wagnerismen omhuldade begreppet »Leitmotiv» (s. i3 4 f ) .  Efter att ha 
konstaterat detta går Gierow på jakt efter »ledmotiv» i dramat självt och finner inte 
mindre än ett tiotal, exempelvis »le thème de la fuite» och »le thème des bottes du 
comte». Den sålunda etablerade förekomsten av »ledmotiv» eller »temata» —  Gierows 
eget språkbruk är här något skiftande —  i dramats text tolkas därefter som ett tecken 
bland andra på Strindbergs beroende av wagnerismens dramaturgi vid skrivandet av 
Fröken Julie.

Ja, något skulle naturligtvis kunna tänkas ligga i detta. Strindberg använde gärna musi
kaliska termer om sina verk, och just termen »ledamotiv» har han utnyttjat på tal om 
dramatiseringen av två berättelser. Gierow kunde t. ex. ha anfört uttalanden om Hemsö
borna i brev till August Lindberg 1889 (Brev VII: 1826) och om Taklagsöl (brev t. 
Schering 17 april 1907).

Men ifråga om Fröken Julie har Strindberg veterligen aldrig använt ordet »led
motiv». Inte heller ger utkast och manuskript någon antydan om att begreppet skulle 
ha föresvävat författaren vid dramats tillkomst. Vad finns det då för skäl att över
huvudtaget dra in termen i sammanhanget?

Så vitt jag förstår finns det inget. Vad Gierow åsyftar med termerna »thème» och 
»Leitmotif» tycks ju inte vara mycket annat än den omständigheten att vissa händelser, 
föremål eller begrepp nämns flera gånger i texten. Sådana upprepningar eller parallel
lismer förekommer rätt ofta i dramats historia, hos Sofokles lika väl som hos Molière 
och Schiller. Att just åberopa Wagner i samband med Fröken Julie tycks mig därför 
vara mera våld än nöden kräver.

Men låt inte denna detaljanmärkning undanskymma det faktum att jag är fylld av 
respekt inför de förtjänster som avhandlingen faktiskt har. Carl-Olof Gierow har vid 
lösandet av en svår uppgift tillfört Strindbergforskningen många nya fakta och stimu
lerande synpunkter.

Göran Lindström

1 3 1

TAN STENKVIST: D en nya livskänslan. En studie i Erik Blombergs författarskap till 
och med 1924. Akad. avh. Sthm 1968. (Disp. Uppsala.)

Jan Stenkvists avhandling är den första större undersökningen om Erik Blombergs 
författarskap. Den väljer också ut en central del av detta: programmet för »en ny livs
känsla» och dess förutsättningar i diktarens utveckling. Härmed har det nödvändiga 
arbetet inletts att utforska en av svensk 1900-talslitteraturs verkligt betydelsefulla repre
sentanter. Jan Myrdal gjorde visserligen gällande (i ett intressant inlägg i Aftonbladet 
21.7 1968; jfr replikväxlingen mellan honom och Stenkvist ib. 28.7) att det skulle vara
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på något sätt tvetydigt att uppehålla sig vid denna tidiga period i Blombergs författar
skap, så länge hans viktigaste, i varje fall mer kontroversiella och »aktuella» insats under 
de senare decennierna lämnades utanför blickfältet. Ur litteraturhistorisk synpunkt före
faller resonemanget något extravagant. Ty det är inte den minsta förtjänsten hos den 
föreliggande avhandlingen att den erbjuder en fast grundval för vidare framstötar i en 
riktning som Myrdal med god rätt efterlyser.

Hur klargörande Stenkvists bok är, framgår kanske bäst av dess som »efterskrift» 
betecknade slutkapitel. I detta inventerar avhandlingsförfattaren nämligen vad som tidi
gare sagts kring och i livskänslodebatten, inte minst i litteraturhistoriska översikter och 
handböcker. Som man kanske kan ana, exemplifieras här en rad bristande distinktioner 
och sammanblandningar, liksom en terminologisk löslighet av rätt besvärande art. Med 
hjälp av sin tidigare undersökning förmår emellertid Stenkvist skänka en avsevärd grad 
av precisering ach fast kontur åt denna diskussion; och det är en angelägen och betydelse
full uppstädning. Finns det fortfarande en viss suddighet i materialet, är denna betingad 
av frågeställningens egen natur och väl ofrånkomlig redan i och genom det konstitutiva 
begreppet »livskänsla». Som undersökning står boken i kontakt med en rad föregångare, 
vilkas resultat den bearbetar och för vidare på ett högst fruktbart sätt. I första hand är 
här att nämna Sven Linnérs forskningar kring livsförsoning och livstro i periodens litte
ratur; därtill kommer för ett något senare stadium Kjell Espmarks avhandling om Artur 
Lundkvist som »livsdyrkare» och (för en något tidigare period) U lf Wittrocks bok om 
Ellen Key på väg »från kristendom till livstro».

Dispositionen är tilltalande överskådlig. I två kapitel analyseras den politiska aspekten 
på frågeställningen, dvs. den unge Blombergs upplevelse av första världskriget och hans 
ställningstagande till den socialistiska idévärlden. De två följande kapitlen handlar om 
det mer allmänna ideologiska innehållet i hans position, den religiösa frågan och proble
matiken kring »ensamhet och gemenskap». Efter ett kortare kapitel vari Blombergs este
tiska orientering är föremål för behandling följer så det stora slutkapitlet, ägnat den 
centrala uppsats som Blomberg låter publicera i kalendern Svea 1924 under den pro
grammatiska titeln »En ny livskänsla». Uppsatsen erbjuder också en naturlig tidsgräns 
för analysen. Förutom av Blombergs tryckta skrifter och artiklar utgörs materialet för un
dersökningen av ett rikhaltigt, till största delen outnyttjat handskriftsmaterial. Det ger på 
åtskilliga punkter nya, några gånger t. o. m. överraskande inblickar i diktarens utveckling 
och utnyttjas här med exemplarisk blick för väsentligheter. Metodisk skärpa karakteri
serar över huvud avhandlingen: begränsningar i materialets användbarhet och svårig
heter i problemställningarna redovisas omsorgsfullt. I förbigående kan nämnas, att 
Stenkvist tagit väl tillvara de möjligheter som Blombergs efterlämnade bibliotek erbjuder 
för mer exakta fastställanden om hans läsning och idéorienteringar.

Redan i inledningen förklarar Stenkvist: »Den synvinkel som i första hand erbjudit 
sig har varit den idéhistoriska.» Därmed är också den radikala begränsning i perspektivet 
redovisad som präglar hela avhandlingen, en renodling som är gjord utifrån en klar och 
medveten insikt men som icke desto mindre, enligt min uppfattning, medför vissa mindre 
lyckade konsekvenser för uppläggningen. Jag är nämligen övertygad om att författaren 
hade vunnit åtskilliga fördelar, om han valt att ta större hänsyn också till andra infalls
vinklar, i första hand den biografiska. För detta synes mig framför allt tala, att åtskilligt 
av avhandlingens material knappast är av sådan art att det tål en idéhistorisk och idé
analytisk renodling. För de tidigaste åren av intresse för undersökningen, dvs. fram mot 
1 o-talets allra sista år, är detta material så pass sprött och problematiskt att sådana 
fastställanden kan göras bara med en stor osäkerhetsmarginal. Och för den senare perio
den utgörs huvudmaterialet av ett snabbt tillkommet koncept till ett föredrag i Labore- 
mus 1919 jämte Sveauppsatsen 1924 -—  i bägge fallen alltså texter som mindre bör 
ses som uttryck för originella idésynteser än som dokument över en grupps och en genera
tions ståndpunkter och värderingar inom en gemensam referensram. Stenkvist själv an
tyder f. ö. i flera olika sammanhang, att just en biografisk tolkning hade varit högst 
givande. En sådan breddning av perspektivet skulle ha påvisat hur de idéer som behand
las i avhandlingen har sin plats i en personlig utveckling hos Erik Blomberg och hur 
de laddas av en tungt personlig innebörd, också då deras självständighet och pregnans 
ur idéhistorisk synpunkt måste betecknas som relativt ringa.
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I stället ägnar avhandlingsförfattaren en avsevärd del av sin bok åt att redovisa ett 
överrikt material av paralleller till och influenser på den unge Blombergs tankevärld. 
Stundom kan detta idékomparativa material tyckas översvämma framställningen med en 
sannskyldig svallvåg av tänkare från alla epoker och riktningar och av de mest skilda stor
leksordningar. Härunder blir risken överhängande att konstateranden om relevanta och 
centrala idésamband drunknar bland pedantiska uppräkningar av mer eller mindre möj
liga påverkningar utan egentlig gradering mellan fundamentala och perifera sådana eller 
mellan generella och specifika. Också i detta fall skulle sannolikt ett hänsynstagande till 
den biografiska utvecklingsgången och den kronologiska aspekten ha skapat bättre reda i 
materialet.

Stenkvist når flera fina resultat i kapitlen om den politiska och sociala sidan av den 
unge Blombergs idévärld. Ur hans analys träder en tämligen ny bild fram: inte den 
radikala socialisten och clartéisten utan en långt mer vagt samhällstillvänd Blomberg 
som polemiserar mot revolutionära omstörtningsidéer med socialdemokratiska argument. 
Bilden är omsorgsfullt dokumenterad, framför allt genom det nämnda Laboremustalet 
1919 som visar sig vara en högst innehållsrik källa. Däremot tror jag att Stenkvist väl 
snabbt etiketterar Blomberg från åren kring 1914 som liberal. Här hänger mycket på 
hur man tolkar några tämligen dunkla passager i ett brevkoncept till okänd korrespon
dent sommaren 1914; Stenkvists interpretationer kan i varje fall ifrågasättas på några 
punkter. Ett brevkoncept i en anteckningsbok bland Blombergs efterlämnade papper 
som Stenkvist tydligen inte känt till (sannolikt från 1913) tecknar snarare bilden av 
en ung och mycket allvarlig student, något bekant med idealistisk filosofi (Schopen- 
hauer?) och spekulerande kring lidandets mening och medlidandet »även med de betryckta 
och hungrande». Också 1914 är det filosofiska intresset starkt: han torde snarast kunna 
bestämmas som en »filosof» ovan partigränserna, med ambition att framstå som den 
objektive genomskådaren men också med tydliga sympatier för »vänstern», liberaler 
såväl som socialister. En närmare genomgång av det biografiska materialet och av vän
kretsens hållning skulle sannolikt bekräfta en sådan ideologisk bestämning, som alltså 
ger större utrymme åt socialistiska sympatier hos Blomberg än vad Stenkvist vill räkna 
med men samtidigt starkare poängterar den intelligensaristokratiskt obundna »sub specie 
aeternitatis»-attityden hos honom. (Några tidiga brev från Erik Blomberg till familjen, 
vilka inte heller utnyttjats av Stenkvist, saknar varje upplysning om detta problem och 
har helt och hållet sitt —  f. ö. mycket stora —  intresse på det biografiska och psyko
logiska planet.)

Längre fram i tiden blir resultaten långt säkrare. Stenkvist karakteriserar utmärkt 
innehållet i Blombergs socialistiska ideologi från 1 o-talets slut och följer hans politiska 
engagemang in på 20-talet. Under en utrikesresa 1919-20  kommer han i nära kontakt 
med engelsk gillessocialism och fabianism; det skulle dröja till tiden kring 1930 förrän 
en sådan »pragmatisk» och omarxistisk socialism av självklart reformistisk karaktär blir 
utbytt mot en fränare och hårdare modell. Man vågar hävda att det först är med ut
gångspunkt från denna idépolitiska ståndpunkt som Blombergs allmänna ideologiska 
position blir begriplig, liksom hans litteraturpolitiska plats i den samtida diktningen, 
hans dragning till idyll- och vardagsstämning och hans antimodernistiska estetik. Det 
gäller emellertid samtidigt att inte förenkla sammanhangen. Stenkvist kan visa, att Blom
berg under själva utrikesresan formulerar uttalanden (i brev till Sten Selander) som 
yppar betydande förståelse för den unga sovjetstaten och alltså knappast rimmar med 
en reformistisk ståndpunkt. Och några av dikterna i Människan och guden (1919) 
gestaltar motiv med en apokalyptisk revolutionarism. De vittnar alltså om hur just 
hans poesi kan uttrycka en djupgående ambivalens i värderingarna, och det är en syn
punkt som kan sägas underlätta förståelsen för den stora omorienteringen hos Blomberg 
åren kring 1930. En annan sak är emellertid, att Stenkvist går för långt i att binda dessa 
skönlitterära uttryck till vissa speciella politiska händelser (i första hand den ryska 
oktoberrevolutionen). En dikt som »Stormvarning» återfinns i själva verket i utkastform 
—  under titeln »Till de neutrale» —  på ett manuskript som av allt att döma är till
kommet innan Ensamhetens sånger fick sin definitiva form och knappast kan dateras 
senare än våren 1917.

I sin samtid stod den unge Blomberg inte minst som talesman för en ny religion och
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en ny social gemenskap. Kapitlen härom är nära sammanhörande. Brodersguden å la 
H. G. W ells i Människan och guden representerar gemenskapsdrömmen, likaväl som 
det extatiskt bejakande inomvärldsliga budskapet i Jorden om jorden som »människans 
hem». Tankegångarna framläggs vidare i aforismer och prosauppsatser. Kristendomen har 
Blomberg lämnat på ett mycket tidigt stadium, hans hjälpmedel tycks huvudsakligen 
ha varit positivistiska fritänkarargument vilka är aktuella för honom ännu i Sveaupp- 
satsen. För hans syn har den auktoritära fadersguden med sin mörka, livshämmande 
makt också stått för det gamla borgerligt kapitalistiska samhället, det patriarkaliska och 
militaristiska. Den nya, religiöst präglade livskänslan blir i stället uttrycket för den fria 
socialistiska gemenskapen som försonar egoism och altruism, individualism och kollek- 
tivism och som ofta stegras till en gemenskapsmystik av romantisk-panteistisk art.

Stenkvist utreder de många sammanhangen med skarpsinne och tålmodighet. Han ger 
kulturidealismen i dessa texter sitt, den evolutionistiska framstegsoptimismen och den 
visionära monismen sitt. Eftersom materialet till stor del är skönlitterärt, når han också 
vissa estetiska resultat i sina analyser, till båtnad för avhandlingens allmänna spännvidd. 
Inte minst blir huvudmotiven i den centrala diktsamlingen Jorden (1920) belyst på ett 
mycket klargörande sätt. Det italienska »läkedomslandskapet» vid Portofino bildar bak
grund till dikternas programmatiska accepterande av den jordiska hemkänslan; men det 
är den starkt romantiskt präglade livsmetafysiken som slår ett valv av hymn- och idé
diktning över det hela och räddar det från den avgränsade idyllen. Läsaren får i sam
manhanget en utmärkt klargörande »ordfält-studie» över begreppet »liv» i Blombergs 
tidiga poesi; annars fäster man sig kanske i första hand vid den utförliga genomgången 
av Blombergs stora och ambitiöst upplagda diktskapelse »Apassionata», som här görs 
rättvisa såsom en tematiskt orkestrerad, lyrisk symfoni med våldsamma dramatiska mot
sättningar. För sina analyser har Stenkvist kunnat utnyttja en anteckningsbok med dikt- 
utkast från utrikesresan som mycket intressant belyser diktarens allmänna motivsfär och 
stilsträvan. Egendomligt nog ägnar han dock föga uppmärksamhet åt dikter som »Gatan» 
och den första av »Två sånger till livet». Just dessa hade annars kunnat vidga förståelsen 
av gemenskapsmotivet som här får en bitter, »expressionistisk» belysning, viktig för 
helheten och dessutom av stort intresse för att fastställa en estetisk uttrycksvilja hos 
diktaren som annars hölls i de starkaste tyglar vid denna tid. Bland Blombergs papper 
finns f. ö. ytterligare något material (fr. a. ännu en anteckningsbok från Italien och 
Frankrike 1920), med vars hjälp det hade varit möjligt att ytterligare fastställa den 
grundläggande romantiska, och romantiskt klassicistiska, inspirationen i bekännelsen till 
jorden-evangeliet —  kanske förmedlad från en poet som Hölderlin, som Blomberg 
varit förtrogen med alltsedan gymnasietiden.

Stenkvist är naturligtvis väl medveten om det nära sammanhanget mellan kapitlen i 
hans undersökning: den nya religionen var gemenskapsdrömmen hos Blomberg, och hans 
socialism är gemenskapsdrömmen klädd i politiska termer. Att dispositionen ändå or
sakat vissa svårigheter, är tydligt i åtskilliga upprepningar såväl av resonemang som citat; 
de kan göra framställningen något omständlig. Upprepningarna är också märkbara i vad 
jag tidigare har antytt: nämligen i de idéhistoriska påverkningar och paralleller som 
upptar så stor plats i boken och vilka stundom tycks vara frukten av en nervöst pedantisk 
totalinventering utan nödvändigt urval och systematisering. Ett bättre grepp hade kanske 
varit att i ett sammanhang presentera de avgörande ideologiska impulserna för den unge 
Blomberg som fram mot 1917 författar de tidiga aforismerna och de tidiga dikterna i 
Ensamhetens sånger —  och härunder också ge grunddragen av hans egen världsåskådning, 
som senare utbyggs i olika riktningar. I centrum för denna syntes står föreställningen om 
livet som det högsta värdet. Livslidelsen och den därur härledda personlighetskampen 
ses som reflexen hos den enskilde av den stora världskampen mellan de falska och de 
äkta värdena. Ur denna strid föds frihet, godhet, sanning, och så konstitueras den nya 
sociala gemenskapen. Det förefaller mig nu alldeles uppenbart (även om man tar hänsyn 
till att uppgifter om den unge Blombergs läsning är ytterst sparsamma och osäkra), att 
det i första hand är två idégivare som i egenartad symbios skänkt grunddragen för denna 
åskådning åt Erik Blomberg: Ellen Key och Nietzsche. (Just dessa namn framhäver 
naturligtvis Stenkvist i flera sammanhang, men så vitt jag förstår aldrig i deras generellt 
genomgripande betydelse. Inte heller förmår hans framställning klart påvisa att en rad
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andra namn bör vara förmedlade från dem och inte äga någon existens som själv
ständiga fixstjärnor!)

I första hand förefaller mig Ellen Keys gestalt vara värd den absolut dominerande 
platsen bland idéinfluenserna. Hennes livslära har tjänat Blomberg som ledtråd då det 
gällt att finna positiva ideal att sätta upp mot föräldrahemmets konventioner: hennes 
panteistiska och evolutionistiska monism, hennes appeller till personlighetsdaning och 
social moral, hennes idealistiska och engelskt orienterade socialism, gemenskapstron och 
pacifismen, etc. Flera av de påverkningar som Stenkvist med i många fall alltför stor 
utförlighet dröjer vid torde snarast vara sekundära i förhållande till henne. Det gäller 
exempelvis Spencer, J. S. Mill och Krapotkin; de hör till det typiska galleri av »repre
sentative men» som hennes tryckta verk rymmer. Ellen Key bör också ha haft betydelse 
för Blombergs Nietzsche-uppfattning genom att visa hur man kunde foga samman 
Nietzsches intelligensaristokratiska individualism med socialismens demokratiska vision —  
även om Blomberg givetvis också själv har gått till Nietzsche och ur hans verk hämtat 
en aggressivitet i språk och tanke som var främmande för Keys positiva och entusiastiska 
väsen. Kanske har Ellen Key påverkat Blomberg också i hans tidiga intresse för den 
goetheska och nyromantiska livsfilosofin och natursynen; dessa sidor kunde f. ö. ha poäng
terats starkare i avhandlingen på bekostnad av de naturvetenskapligt materialistiska i 
Haeckel-traditionen. Personligen skulle jag dessutom tro att hon är värd att nämnas i 
samband med hans upplevelse av den orientaliska mystiken som skymtar i hans verk från 
dessa tidiga år.

En gradering av de idéhistoriska influenserna kunde alltså med skäl efterlysas. De 
skulle starkt ha beränsat de långa namnräckor som nu uppmobiliseras på varje enskild 
punkt av undersökningen. Olaus Petri, Moses Hess, Lenin, J. P. Jacobsen är exempelvis 
några vilkas närvaro man kunde ifrågasätta; och därtill kommer en rad namn som 
närmast står för det ideologiska allmängodset och som lämpligen en gång för alla hade 
kunnat inprickas på kartan som generella förutsättningar. Inför några av de givna nam
nen tycks det mig brista i idéanalytisk precision. Viktor Rydberg görs alltför snabbt till 
representant för en inomvärldslig humanism (s. 78); men det kan ske bara genom att man 
skalar bort den platonskt metafysiska innebörden i hans begrepp »idealmänniska». Pontus 
Wikners närvaro (s. 82) förefaller föga motiverad som påstådd idékälla för ett tämligen 
enkelt resonemang i Laboremustalet om de religiösa värdenas förändring. På ett något 
annat plan gör Stenkvist alltför stor affär av Blombergs lärdomar från den hägerströmska 
värdekritiken (uttryckta i aforismer och i dikten »Till en värdemakare»). Ett inflytande 
finns här visserligen. Men det kan inte urskiljas med någon exakthet, förrän de långt 
mer fundamentala influenserna på Blombergs värdebegrepp från Key och Nietzsche har 
preciserats. Någon mer djupgående beröring kan det i varje fall knappast vara frågan 
om, när det utan vidare låter sig förenas med influensen från en så i grunden annorlunda 
idégivare som Ellen Key! Också här gäller det att komma ihåg, att Erik Blomberg inga
lunda är en originell filosof men en diktare och debattör som för sig och sin generation 
vill klargöra vissa grundläggande livsåskådningsvärden.

En smula utanför det övriga står kapitlet »Den nya konsten». Men också här finns 
samband med helheten. Stenkvist har satt sig före att visa, hur Blomberg bygger upp 
en estetik på sitt livsbegrepp och därunder —  under sannolikt inflytande från bl. a. 
Guyau —  också vill se konsten i dess sammanhang med det sociala livet. I hans konst
kritik under 20-talets tidigare år finns det alltså åtskilliga sociologiska anknytningar som 
bör ha underlättat hans senare orientering i marxistisk riktning. Ett annat intressant 
idésamband lyckas Stenkvist belägga, nämligen med Bergson vars dynamiska livsspekula- 
tion Blomberg trätt i kontakt med redan vid denna tid (fastän det framträder tydligare 
först i en skrift som Tidens romantik från 1931). »Tidskonst» och »1’art pour 1’homme» 
blir några av slagorden i denna estetik, nära knuten till den gemenskapsdröm som över 
huvud bär upp hans åskådning. Någon riktig originalitet är det väl inte tal om, heller 
inte om någon högre grad av tankepregnans. Sin marxistiska insats inom estetiken 
genomför Blomberg onekligen med en helt annan konsekvens, ett helt annat skarpsinne.

Stenkvist ger också en, naturligt nog blott rapsodisk översikt av Blombergs konst- och 
litteraturbedömning fram mot mitten på 20-talet. (I detta sammanhang skall också näm
nas bokens värdefulla, om än ur bibliografisk synpunkt nagot bristfälliga förteckning
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över Erik Blombergs tidnings- och tidskriftsbidrag t. o. m. 1927·) Översikten skänker 
kunskap om en rad intressanta huvudlinjer. Samtidigt är det inte minst pa detta område 
senare forskare kommer att finna arbete. Ty Stenkvists metodiska renodling kan blott i 
liten utsträckning ta hänsyn till den estetiska analysen. Några mer bestämda svar skall 
man alltså inte vänta sig på sådana frågor som Blombergs attityder till tidens olika 
ismer (inte minst expressionismen), över huvud modernistproblemet hos honom, vidare 
hans förhållande till Pär Lagerkvists konstnärliga inriktning eller de sammanhang som 
finns mellan hans estetiska värderingar och hans författar- och konstnärsvänners. Först 
efter en sådan grundlig undersökning kan man sedan analysera den skarpt markerade bryt
ningen i Blombergs utveckling strax efter 20-talets mitt, den brytning som bildar gräns 
mellan å ena sidan idyllen och vardagssakligheten —  den 20-talsidyll som nära nog hade 
gett Erik Blomberg en plats i skamvrån i Viktor Svanbergs litteraturpolitiska uppgörelse 
»Idyllernas tid», Clarté 1925! —  och å andra sidan den krisartade, starkt ångestladdade 
perioden vars stora uttryck är samlingen Den fångne guden 1927.

Stenkvist går i stället i det långa slutkapitlet över till att behandla Sveauppsatsen om 
den nya livskänslan. Med hjälp av en utförlig analys kan han summera ihop de centrala 
problemen i det föregående —  i första hand bedömningen av världskriget och dess 
ideologiska följder, kristendomsuppgörelsen, den nya monismen, gemenskapsetiken och 
socialismens innebörd. Också här uttnyttjar författaren skickligt ett givande handskrifts
material med sikte på att fastställa uppsatsens framväxt. Hans framställning är över huvud 
klargörande, också för vår kunskap om 20-talets allmänna idédebatt; men den erbjuder 
knappast några grundläggande problem av kontroversiell art. En överdriven nit att kata
logisera de möjliga och mindre möjliga idéinfluenserna för Blombergs olika huvudtankar 
kunde man dock tala om också i samband med detta avsnitt, med ty åtföljande risker 
för att de idéhistoriska grundlinjerna suddas ut.

Genom Stenkvists analys blir Sveauppsatsen inplacerad som en av knutpunkterna 
för decenniets idéliv, i ett intellektuellt vibrerande sammanhang. Hans avhandling kom
mer att bli en betydelsefull och flitigt observerad referenspunkt för vidare undersökningar.

K urt A spelin

H e l m e r  l å n g : K olingen och hans fäder. Om internationell vagahondkom ik och 
A lbert Engström. Akad. avh. Gleerups. Lund 1966.

Helmer Lång, som 1959 gav ut en bok om Den unge Albert Engström, fulllföljer i 
avhandlingen sina Engströmsforskningar genom att undersöka Kolinggestaltens rötter i 
internationell vagabondlitteratur och inhemsk miljö. Vagabondbegreppet används i vid 
bemärkelse och innefattar »inte bara den som luffar omkring utan även arbetsovilliga 
som tiggare, lazzaroner och clocharder». Mer än halva avhandlingen upptas av en genom
gång av vagabondtyper och vagabondanekdoter från antiken till Engströms tid. I de 
första kapitlen, som behandlar vagabondanekdotens uppkomst och utveckling samt fransk, 
italiensk, engelsk och tysk vagabondkomik, göres i allmänhet inget försök att urgera 
direkt påverkan på Kolinggestalten utan skildringen är avsedd att utgöra en allmän 
bakgrund som i arbetets senare hälft skall göra det möjligt att fastställa vari Kolingens 
egenart kan sägas bestå.

I fjärde kapitlet däremot, som behandlar amerikanskt material och särskilt uppehåller 
sig vid skämttidningar som Puck och Judge och tecknare som Opper och Zim —  men 
också tar upp frågan om Mark Twain-inflytandet —  har en något annan metodik an
vänts. Här försöker och lyckas Lång mera direkt belägga ett nära samband mellan be
stämda Kolingenanekdoter och deras amerikanska förebilder. Lång framhåller att Eng
ström kände sig nära besläktad med yankee-humorn med dess galghumoristiska attityd, 
på botten med en fond av känslosam godmodighet. Han anknyter till ett opublicerat 
manuskript av Engström där denne vänder sig mot gallisk esprit och säger sig föredra 
anglosachsarnas och amerikanarnas humor. I det avsnitt om »Kolingens särart» som av
slutar avhandlingen menar Lång att gatuvagabonderna i Strix jämfört med tidigare vaga
bonder har en humor-teknisk egenart. De är sällan föremål för skämt utifrån: kvickheten 
utgår från dem själva (s. 317). D e är roliga mer än de är utlämnade åt löjet. Den i


