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studie är genomförd med stor finess, men man besväras kanske ibland av en viss kul
turfilosofisk yvighet. .

Om de uppsatser som behandlar 1900-talslitteraturen kan man fatta sig kort. Det 
största utrymmet har T. S. Eliot fått. Man lägger där märke till en kort men kvalifice
rad studie om den unge Eliot och vad den amerikanska miljön har betytt för honom. 
Vidare kan noteras ett försök till precisering av kronologin i Eliots diktning (av Alfred 
Weber), om vars värde den icke specialintresserade har svårt att yttra sig. I övrigt 
kan sägas om de »moderna» bidragen att de alltför ofta närmar sig den litteratur
kritiska essän. De kan vara njutbara att läsa som artistiska uppvisningar, men bedömda 
som vetenskapliga prestationer lider de av en besvärande vaghet. Därtill kommer att 
författarna gärna opererar med en komplicerad men till sin innebörd oklar terminologisk 
apparat. Skriver man om »William Faulkner und die Humani tät» eller »T. S. Eliots 
Stellung zum Humanismus» får man försöka göra klart vad de utnyttjade begreppen 
skall innebära.

Lars W endelius

j 3(3 Övriga recensioner

Strindbergs fejden. 465 debattinlägg och kommentarer utgivna av H arry  JÄRV. Förord 
av John Landquist. I—IL Bo Cavefors Bokförlag. Uddevalla 1968.

Elvahundra sidor Strindbergsfejd är onekligen en portion att storkna av, såvida man 
inte under genomgången här och var tillämpar den förträffliga metod, som i Läroplan 
för gymnasiet benämns skumläsning. Ändå representerar de mäktiga volymer som Harry 
Järv med beundransvärd noggrannhet och energi sammanställt och Cavefors förlag med 
lika beundransvärd tillförsikt tryckt och prissatt endast ett urval. Utgivaren framhåller, 
att dokumentsamlingen som den nu föreligger med 465 inlägg och nästan lika många 
hänvisningar bör tillfredsställa rimliga krav på fullständighet. Det finns ingen anledning 
att misstro detta omdöme. Alla kvalificerade bidrag till den mest ryktbara debatten i 
svensk presshistoria har förvisso tagits med, och kören av repetitörer och enklare grov
skällare får göra sig hörd i tillbörlig utsträckning.

Vad forskaren möjligen kan sakna i denna aktpublikation är ett försök att mäta 
kvantiteten, att kartlägga pressens samlade aktivitet i smått och stort under hela fejden. 
Men det är ingen lätt uppgift. Materialet är oerhört omfattande och gränserna besvärliga 
att fixera. Att striden börjar med Strindbergs avrättning av Karl XII i Afton-Tidningen 
29 april 1910 kan man kanske vara överens om. Men när slutar den? En forskargrupp i 
Uppsala, som under Gunnar Brandells ledning arbetat parallellt med Harry Järv och 
publicerat sina resultat i Litteratur och samhälle nr 36—39, har i vissa fall utsträckt sin 
inventering till maj 1912 och registrerat presskommentarerna kring Strindbergs sista 
sjukdom, död och eftermäle. Det är en rimlig om också inte självklar avgränsning, men 
givetvis kunde man tänka sig att gå ännu längre fram i tiden. D e frontlinjer som upp
rättas 1910—11 och de positioner som nu intas, kommer att bestämma det litterära 
klimatet i Sverige för lång tid framåt. Frågan är om inte kalabalikens efterverkningar 
är ännu intressantare än kalabaliken själv.

Någon fullständig inventering har Uppsala-gruppen lika lite som Harry Järv efter
strävat, och bara den senare hämtar sina klipp även från utländsk press. Det var givetvis 
främst på danskt och norskt håll som man observerade polemiken —  framför allt Hedin- 
avsnittet —  men den reflekteras också i bl. a. D ie Zeitschrift och La revue Scandinave 
liksom i det hos Järv flitigt citerade Hufvudstadsbladet.

En av de utländska kommentatorerna var Harald Höffding, som i ett föredrag som
maren 1910 yttrade, att den utomordentliga kraftutveckling som den pågående fejden 
framkallat, vittnade om den svenska litteraturens stora möjligheter. Detta torde vara en 
sarkasm och ha avseende främst på alla de pittoreska invektiv som dröp ur pennorna. 
Kraftmätningen kring de kulturpolitiska kardinalfrågorna tenderar hela tiden att övergå 
till personliga uppgörelser, som svårligen kan engagera en sentida betraktare. Både kon
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flikterna Strindberg—Hedin och Lidforss—Böök, som avsatte så många och grova spår i 
spalterna, har en alltför intern karaktär för att äga större historiskt intresse.

Annorlunda förhåller det sig med Strindbergs uppgörelse med Heidenstam och nitti- 
talet. Hans vrede artikulerades visserligen ofta nog i en form som skymde sakfrågorna 
och öppnade flanken för motanfall; ett herostrastiskt exempel är recensionen av »de 
fem raderna», ett prov på litteraturkritisk argumentering som inte skulle godkännas 
ens i den av UKAS skisserade grundutbildningen för lärare i ämnet svenska. Inte i 
bisak men i huvudsak hade Strindberg rätt, och John Landquist, som 1910 konstaterade 
detta faktum, har följdriktigt fått äran att inleda Harry Järvs dokumentsamling. I sitt 
förord pekar han på en viktig litteraturhistorisk konsekvens av striden: den bidrog till 
en mer målmedveten samling av den realistiska författargrupp som kallades tiotalisterna 
och vars uppslutning vid Strindbergs sida proklamerades av Ludvig Nordström i ett 
inlägg i Afton-Tidningen. Strindberg gör oss till världsborgare, heter det här, medan 
Heidenstam blott inpräntar i oss att vi innerst inne äro svenskar. I sin ensidighet är 
denna distinktion giltig också för den unga generationen i dag och dess värderingar. 
Heidenstam har med bistånd av läroböcker och antologiurval förpassats till de historiska 
relikernas vaxkabinett, medan internationalisten Strindberg blivit en nationell idol.

Att Harry Järvs arbete kommer att bli forskningen till stor nytta står utom allt 
tvivel; ett material som ger en lika differentierad och ändå tydlig bild av idéklimatet i 
vårt land under ett viktigt brytningsskede torde vara svårt att uppleta. Anmälaren kan 
för sin del tills vidare blott meddela några preliminära intryck av huvudkombattan
terna: för de mest stupida inläggen svarar Rudolf Kjellén, för de mest balanserade 
Henning von Melsted, för de simplaste Sven Hedin, för de infamt elegantaste Fredrik 
Böök, för de verkningsfullaste Bengt Lidforss, för de mest oskuldsfulla Erik Ofvandahl, 
för de ansträngdaste David Sprengel, för de mest klargörande John Landquist, för de 
mest försenade Verner von Heidenstam och för de ojämnaste August Strindberg.

Hans Lindström
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REIDAR Ek n e r : En sällsam gemenskap. (Baudelaire, Söderberg, Obstfelder, R ilke) 
Norstedts. Sthlm 1967.

REIDAR Ek n e r : I den havandes liv. Essäer om Gunnar Ekelöf. Bonniers. Sthlm 1967.

I sina två aktuella essay samlingar framträder Reidar Ekner med ett mycket brett register 
som forskare och kritiker. Dvs. i metodhänseende; ämnesvalet är tämligen begränsat och 
personligt, orienterat efter valfrändskaper. Det tematiskt sammanhållna, »det inre sam
bandet» mellan de olika studierna betonas uttryckligen i bägge förorden, kanske t. o. m. 
onödigt starkt. Det är sant att klimatet är kärvt för litteraturhistoriska essaysamlingar 
och att de flesta av dessa studier har tryckts förut på skilda håll, men att de nu blivit 
samlade i bokform kräver ingen särskild motivering.

Att en forskare som är ute efter »hela Ekelöf» —  den nu utgivna volymen bestar av 
för- och specialstudier till en kommande monografi —  att en sådan forskare måste ha 
eller skaffa sig en rikt varierad intresseinriktning och beläsenhet behöver väl knappast 
poängteras. Ett par av dessa studier ger massiva, nästan alltför massiva belägg för att 
Ekner verkligen inte dragit sig för ansträngningar i sin ambition att samla de ekelöfska 
trådarna i sin hand. Och i den ambitionen har han varit lyckosam, sa vitt jag kan 
bedöma; monografin får utvisa om det är möjligt att knyta ihop dem till ett välavvägt 
mönster som återger verket i dess helhet, genomlyst men med bevarad suggestion. Få 
uppgifter i svensk litteraturforskning kan vara mer krävande än denna, och ingen har 
bättre förutsättningar än Ekner att genomföra den med framgång.

Och det är kritikern Ekner mer än lärdomsatleten som har ingett mig den övertygel
sen. Mest till sin fördel tycker jag han är i de recensioner av sena Ekelöf samlingar som 
avslutar boken och som egentligen inte är recensioner i ordinär mening utan kritiska 
essayer med solitt forskningsunderlag. Att föredra dem framför de mera specimenbeto- 
nade och starkt digressiva studierna kring Galla Placidia- och Trionfo della Morte-


