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13 6 Recensioner av doktorsavhandlingar

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
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karikatyren vanliga ironin mot en figur ersätts av figurens kvickhet: betraktarens humor 
av offrets humor. »Satira må uthi Humoris Förklaring in Marginem förwijsas.» (En 
gyldenne Book.)

Lång anser att Engströms teori och praktik här väl stämmer överens. Detta kan dock 
ifrågasättas. Strixugglan bär inskriften »humor», men Strixlöjtnanterna och Strixjudarna 
är satiriskt skildrade. Engström är ofta satirisk och ironisk och den godmodiga humorn, 
vilken han bekänner sig till i sina teoretiska uttalanden, anger därför inte alltid »hans 
hjärtas och hans principers inriktning», som Lång hävdar. Men det är en vanlig historia, 
när det gäller skarpa satiriker, att de helst prålar med sitt hjärtas ömsinthet.

Engströms syn på Kolingen är i själva verket ganska komplicerad. Det är naturligtvis 
riktigt att den stockholmska vagabonden i motsats till borgarbrackorna betraktas med 
mer sympati än hånfullhet. Men när Lång (s. 326) förklarar att Kolingen uttrycker 
Engströms kärlek till det primitiva, det enkla, det direkta, måste man fråga sig om 
denne hamnsjåare verkligen är ett exempel på ett primitivistiskt ideal. Primitivismen 
låg ju i tiden men framkommer hos Engström betydligt tydligare i skildringarna av 
Roslagsfiskare och likställda personer.

Inte minst den litterära berättelsen Mitt första personliga sammanträffande med Ko
lingen och Bobban 1901 visar att överklasspersonen Engströms attityd till vagabonderna 
är rätt ironisk och nedlåtande och han understryker den sociala distansen t. ex. genom 
att tala om den orientaliska prakten i sitt hem. Engström ser i motsats till sin förebild 
Mark Twain den fattige som pittoresk, men det är att gå för långt att säga att han, 
ser honom som ett verkligt ideal. Lång skildrar i ett intressant kapitel sjåartillhållen i 
Stockholm och misären i hamnkvarteren. Nöden och eländet i denna miljö har Eng
ström inte haft sinne för, belysande är här hans oförståelse för arbetarrörelsens strä
vanden.

Man har ibland en känsla av att Lång gör Kolingen finare än han är i originaltexterna, 
kanske ett resultat av att han har utrustats med ett så intressant stamträd. Diogenes och 
Plautus, Rabelais och Bellman, goliarden och picaron, och många, många andra, räknas 
med bland »Kolingens fäder», men Kolingen var inte intellektuell som Diogenes eller 
upprorsman som goliarden och jämförelsen mellan honom och Fredman kan väl endast 
understryka hans andliga torftighet. Å andra sidan blir givetvis avhandlingen intressan
tare genom de vittomfattande internationella perspektiven. Kolingen själv är kanske i 
all sin egenart inte en tillräckligt innehållsrik person för att fylla ut en hel doktors
avhandling.

I ett kapitel om Engsröms vagabondlynne betecknar Lång honom som »det ständiga 
uppbrottets man», en född »dromoman». »Obändig frihetslängtan, förakt för pengar 
och en ordnad tillvaro, spriten som stimulans och flyktlian —  dessa vanliga drag hos 
vagabonden återfinnes hos Albert Engström» (s. 209). Härtill anknyts bohemdraget 
hos Engström: vad som på det konstnärliga planet kallas bohemeri betecknas som en 
form av vagabondtillvaro. Lång framhåller emellertid att Engström i början inte tänkte 
sig att Kolingen skulle representera någonting för honom själv personligen utmärkande 
eller att identifikation delvis skulle vara möjlig mellan den skapade gestalten och hans 
skapare. Upptäckten att det förhåller sig så kommer sent, först när Kolingen slagit 
igenom och visat sig vara ett fynd. 1899 har Kolingen blivit så populär att han lager
kransas i Strix och får heder sbeteckningen »den svenske bohemens fattige men glade 
och stolte märkesman». Försvaret för Kolingen mot de angrepp han utsättes för följer 
även i fortsättningen samma linjer: det är de kärnsvenska och folkliga dragen hos vaga
bonden som betonas, i enlighet med tidens sed. Man blir därför en smula förvånad när 
man längre fram i avhandlingen finner ett kapitel om »Kolingens nietzscheanism». Det 
visar sig emellertid att det är Böök och inte Lång som gjort sammanställningen. I själva 
verket förhåller sig Lång, säkert med rätta, avvisande mot tanken att beteckna Kolingen 
som en slags övermänniska, jenseits von gut und böse. Han anser uttrycket »förnäm 
individualism» vara mera rättvisande än ordet »övermänniskolater» när det gäller att 
karakterisera Kolingens —  ofta mot högre samhällsklasser riktade —  självhävdelse.

Kanske kunde avhandlingsförfattaren varit lite mera skeptisk också mot Engströms 
och andras folkpsykologiserande försök att framhålla Kolingens ursvenska karaktär. Efter 
att i sin avhandling ha lämnat så otaliga bevis pa vagabondernas internationalism slutar
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Lång sin bok med att retoriskt fråga om bohemlynnet, frihetskänslan och den yverborna 
gesten är på väg att försvinna ur vår litteratur eller om dessa drag är förknippade med 
de specifikt svenska. Därefter citerar han några ord av Almqvist ur Svenska fattigdomens 
betydelse, som han kallar »en karakteristik som gjord för Kolingen»: »Han ser kanske 
trasig och smutsig ut där han står; men han bär sitt huvud högt, och han ser sig om
kring med ögon som bodde han överallt i stället för ingenstädes. Förmågan av denna 
fjäderrörelse i lynnet, denna spänstighet av ’bort från allt gods!’ —  är det förnäma, 
som ligger i allt svenskt blod.»

Man kan fråga sig om inte detta är en ovanligt misslyckad avslutning på en bra 
avhandling. Långs odiskutabla förtjänst är ju bl. a. att han har visat att vad som finns 
av förnämitet hos Kolingen i hög grad är importgods. I ett kapitel om Självhävdelse 
och gentlemannamanér utreder avhandlingsförfattaren sammanfattande hur vagabondens 
självhävdelse och överlägsenhetskänsla fanns redan hos Diogenes, hur den fanns hos 
franska poliskunder och tyska luffare och, inte minst, hos amerikanarnas »tramp». Varför 
tala om någonting specifikt svenskt, när alla de egenskaper det är fråga om av Lång 
belagts lika mycket i utländsk vagabondtradition? Att Engström själv med sina rötter i 
nittitalsideologin gjorde det är en annan sak. Man har här en känsla av att avhandlings
författaren inte stått tillräckligt fri gentemot de värderingar som utmärkte föremålet 
för hans studie.

Avhandlingens disposition företer vissa oklarheter. Ibland redovisas Engströms lån 
från de utländska förebilderna —  eller likheter med utländska skämtanekdoter —  i 
bokens förra hälft på spridda ställen inströdda i översikten över vagbondkomikens 
historia. Ibland redovisas de i det sammanfattande kapitel om Sjåaranekdoternas in
spirationskällor, som finns i bokens senare hälft. Den centrala tesen om att K oling
gestalten är beroende av både en satirisk och en humoristisk skämttidningstradition, men 
att hans egenart så småningom kommer att bestå i hans humoristiskt överlägsna livs
hållning antyds på flera ställen i avhandlingen men någon samlad bevisföring för tesen 
förekommer knappast. Överhuvudtaget har den vetenskapliga diskussionen någon gång 
en tendens att drunkna i mängden av ibland roliga, ibland mindre roliga anekdoter. 
Denna i god mening populära och underhållande avhandling kunde ha behållit dessa 
positiva egenskaper även om anekdotfloran, exemplifieringarna och beläggen något sku
rits ner till förmån t. ex. för en rikhaltigare metoddiskussion. Det är inte utan att 
läsaren ibland efterlyser en sådan, exempelvis när det gäller frågan om det litterära 
materialet kan isoleras från det konstnärliga, ordet från bilden, om inte detta borde ha 
varit en på en gång konst- och litteraturvetenskaplig studie.

Det har under senare år märkts ett ökat intresse för de mindre »fina» litteratur
genrerna. Som ett led i denna glädjande utveckling får man se föreliggande avhandling. 
Skämtanekdoten är dock en »fin» genre i den meningen att den har urgamla anor. Den  
är en demokratisk genre som säkert århundradena igenom betytt åtskilligt mera för de 
breda folklagren än de litteraturgenrer som forskarna i allmänhet koncentrerat sin upp
märksamhet på. Inte minst gäller detta anekdoterna med vagabondmotiv. Att dessa 
anekdoter också kunnat bilda underlag för levande människoskildring —  låt vara av det 
mera typiserande än individualiserande slaget —  och en människoskildring som är ett 
uttryck för en intressant författarindividualitet, har Helmer Lång velat och i stor ut
sträckning lyckats visa. Genom att bygga upp sin avhandling kring en gestalt som 
står på gränsen mellan populärlitteraturen och den »fina» litteraturen har han bidragit 
till att flytta ut sin vetenskaps gränser. N u väntar vi på de litteraturhistoriker som, 
kanske i samarbete med litteratursociologerna, skall visa sig beredda att utan förutfattade 
meningar analysera ren underhållningslitteratur. När kommer t. ex. den första avhand
lingen om hjälten i en detektivroman?

Lennart Pagrot

K arl  Er ik  R o s e n g r e n : Sociological Aspects o f the Literary System. Natur och 
Kultur. Lund 1968.

Om man med det litterära systemet menar alla de personer, institutioner och faktorer 
som har med litteraturens tillkomst och spridning att göra, så blir det en stor och


